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ijlrecht stonden hem de haren omhoog en aan elk spiee
ken hing een zweetdroppel.
Toch deed Heinke Bult bovenmenschelijke moeite om
kalm te schijnen, en met opengespalkte oogen keek hij
strak voor zich heen.
Heinke Bult heette eigenlijk Hendrik Haas,was kleermaker-barbier
van stiel en won, op de kermissen van het omliggende, een aardig
stuiverken met zoo ongenadig valsch op eene °Uwe viool te krassen
dat de honden er miserabel van werden. De boerenjeugd echter vond
zijne muziek « vrees, elijk sc.hoon en danste zich erbij vaak de ziel
uit het lijf.

ROZE KATE
Dit was ook thans denkelijk weer te Tervueren het geval geweest,
waar Ileinke, van na 't lof tot kwart na elven, op de ton had gezeten.
Nu was hij op weg naar huis.
Heinke woonde te Auderghem achter de kerk moederziel alleen
in een klein huizeken dat hij van zijnen peetoom geerfd had.
Waarom de menschen hem Heinke Bult noemden zult gij wel reeds
geraden hebben.
Heinke droeg namelijk op zijne twee magere spillebeentjes de
schoonste kas, die ooit bultenaar te dragen had.
Dat hinderde hem echter volstrckt niet, evenmin als de lapnaam,
die de menschen hem, overigens zonder I kwaad inzicht, gegeven
hadden.
Heinke was volstrektnietkwaad of slecht van inborst. Integendeel
hij was gedienstig en hulpvaardig; en wanneer zijn barbierstalent voor
aderlating aan mensch of dier werd ingeroepen, dan gaf hij telkens
blijk van teergevoeligheid en naastenliefde.
Aileen was Heinke zoo eon beetje praatziek en zijn geest wat al te
rijk aan verbeeldingskracht.
De onbeduidendste gebcurtenis wist Heinke spoedig tot eene
uitgebreide sombere geschifo enis uit to werken, en wat men Heinke
onder voorwaarde- van geheimhouding en met bijvoeging 'der gewone
4 dit blijft onder ons » toevertrufwde, dat ping een half uur later
met alle omstandigheden, en nog eenige andei-e daarbij, aan 't
klokzeel.
Heinke Haas had met zijnen naamgenoot uit het clierenrijk deze
overeenkomst dat de moed hem geenszins hinderde als het op loopen
aankwam.
Aileen betreurde Heinke het dikwijls dat hij benevens « hazenmoed » ook Been « hazenpooten » had.
Dat gebrek aan hazenpooten » deed zich op dit oogenblik pijnlijker gevoelen dan ooit, want ons arm Heinke stond in 't middernachtelijk uur te klappertanden in 't ZoniOnbosch.
I-Iijgend, met gerekten ha's en starende oogen, stond hij als aan
den grond genageld midden op een viersprong,die 't woud kruiselings
snijdt — een weinig hooger dan de « Heksenfontein ».
De main scheen helder, maar zoo zonderling bleek, en keek zoo
geheimzinnig door de ruischende takken heen naar den doodsbleeken
Hein dat het dezen hoe lancer hoe benauWder werd.
't Was de eerste Meinacht.
Dus heksendan.s achter ''t Roode Klooster, wiei hooge donkere
muren Reinke een weinig links van het woud bemerkte.
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Zoo zwart stonden daar de boomen met hunne reusachtige kaarsrechte stammers en hooge breede kruinen,• zoo naar ritselde het
ontluikende loof en zoo treurig geheimzinnig sjirpten de insekten, dat
hier ongetwijfeld iets vreeselijks te gebeuren stond.
Heinke wist niet wat aanvangen noch welken weg hij nemen zou.
De weg voor hem voerde voorbij de vroegere kluis, thans
bewoond door Judde-Marie en haar vierjarig dochterken Roze-Kate,
en,verder op, ook naar zijn huizeken achter de kerk. Die weg moest
hij dus nemen ; doch voor geen geld ter wereld zou Heinke er zich
thans op gewaagd hebben, want Judde-Marie was eene heks; dat was
algemeen gekend, en hoer Cornelis Dirix had zulks gisteren avond
nog verzekerd, toen de geburen na het avondeten, onder den notenboom,v6Or de smidse van Matheus Dirix een pijpken rookten. De weg
rechts voerde dieper hot woud in en de weg links liep voorbij het
« Roode Klooster > naar het dorp. Heinke nam eindelijk het besluit
langs dien weg huiswaarts to keeren.
Vast omklemde zijne rechter hand den mispelaren stok, die met een
riemken aan zijden arm hang; en, met sidderende haast, strompelde
Heinke langs den hobbeligen weg voort. Een blad dat ritselde, een
takje dat hij kraken deed onder zijne met nagels beslagen schoenen,
een windje dat de twijgen lichtjes verroerde, deed hem telkens eene
koude huivering over het lichaam loopen.
De weg word nu smaller en liep tusschen twee tamelijk steile
hellingen bergafwaarts naar het « Roode Klooster o,waarvan Heinke
nu nog slechts eon boogscheut verwijderd' was.
HET ROODE KLOOSTER was sedert jaren — we zijn in 1735 —
onbewoond en viel cleels in puin. Een hooge ringmuur sloot het
eigenlijke Hof van den straatweg af, terwij1 het,aan de Noord-West-'
zijden, door breede en diepe grachten van het woud gescheiden was.
Een weinig hooter Noordwaarts lag eene platte heuvelvlakte en
't was daar dat, volgens de volksoverlevering, den Sabbat der heksen
gevierd word.

Reeds was Heinke den muur genaderd. Het klamme zweet zijpelde
hem over voorhoofd en wangen en zijn hart was op dit oogenblik
niet grooter dan eene boon. Was hij maar voorbij die hooge grijze
muren, dan zou hij nu spoedig t' huis wezen.
'Hij liep, zoo snel zijne bevende beentjes zulks toelieten, yporbij de
lage deur, die in den muur was aangebracht, en kwam aan de groote
poort met steenen boog waarboven, heden te dage nog, liet aloude
adellijke wapen prijkt van het huis van Lorreinen.
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Hoe angstig Heinke ook was, bemerkte hij Loch dat de met zware
ijzeren beslagen eikenpoort open stond.
Zonder hier echter verder over na te denken, spoedde Heinke zich
voort. Nog enkele stappen en hij was voorbij Het Roode Klooster.
Toen hij den hoek van den muur genaderd was, en zijn oog meer
vrij door het woud dringen kon, ademde Heinke geruster.
Nauw echter had hij nog een paar stappen gedaan, of, als aan den
grond genageld, bled hij staan.
Ontzetting greep hem aan en, Oene onmacht nabij, moest Heinke
tegen eenen hoogen beuk leunen die naast den weg stond ; zoo niet
ware hij in bezwijming neergestort.
Tusschen de hooge stammen door beinerkte Heinke namelijk het
heuvelvlak dat,links van hem op nauw honderd meter afstand, helder
door de maan verlicht, v6Or hem lag.
Midden der vlakte stond een reusachtig groot dier. 't Scheen Heinke
dat het den vorm van eenen bok had, doch minstens zoo groot als een
paard. Uit twee akelige groote oogen schoten vuurstralen die in den
zwarten vijver,waardoor Heinke van het vlak gescheiden was, bloedrood wecrkaatsten.
Een geheimzinnig,akelig geloei vervulde de lucht,en hetwasHeinke
te moede als werd hij door een warrelwind opgenomen en door de
ruimte meOgevoerd. Schaterlachen en zonderlinge kreten, die noch
van meijsch noch van dier schenen te komen, galmden door het woud.
Heinke had de oogen gesloten. Nog had hij tegenwoordigheid van
geest genoeg om een akte van berouw te verwekken en zijne ziel aan
God te bevelen, want Heinke was overtuigd dat zijn laatste uur
geslagen was. Hij verkeerde nu in een toestand van verdooving en
zinsverbijstering, die het hem onmogelijk maakte te denken of zich
te verroeren.
Hij kwam echter allengs weer een weinig tot bezinnig en opende
de oogon,
Nog stond de_ vreeselijke bok nog op de vlakte, doch de duivelsche
glans der oogen was verdwenen. Ook geen geluid werd nog vernomen. Alles was nu sill, geheimzinnig, onheilspellend stil.
Heinke wilde verder.
Hij wendde eindelijk zijne oogen of van het monster, en blikte den
weg op, dien hij volgen moest.
Vreeselijk was het gevolg. Niet de bok, maar een groote grijze
kat zat midden in den weg met rechtopstaanden staart.
Heinke sloeg een kruis.
Dit scheen op de grijze kat geen den minsten indruk te maken.
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Midden der-vlakte stond een reusachtig groot Bier.
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Integendeel, Coen Reinke nog een half dozijn andere kruisen gemaakt
had, stond de kat overeind op hare vier pooten en deed zelfs een paar
stappen voorwaarts. Heinke bevool andermaal zijne ziel aan God en
ging een paar schreden terug; de kat kwam steeds nader;Heinke ging
steeds achterwaarts. Zoo kwam hij weer bij de groote poort van den
kloostermuur. Hoe het kwam moist liij zelf niet, maar altijc1 ruggelings
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gaande stond hij weldra binnen den muur op eene soort van groot
pleiri dat hij geheel overzien kon. De kat volgde maar altijd.
Heinke kwam voor een groot steenen perron, dat hij achterwaarts
afsteeg. Nu stond hij onder een zuilengang, die naar eene groote
ronde voorkamer voerde. Hoe moor hij vorderde, hoe geruster
Heinke word en, Coen hij in de groote kamer stond waarin het maanlicht der hooge gothische vensters viol, was gansch zijne vrees
geweken. Hij keek door den gang naar het perron.
Midden op de bovenste trede zat de grijze kat, den kop naar binnen
gekeerd.
Eenige oogenblikken stond Heinke besluiteloos. Daar hij echter zoo
kalm was, wilde hij beproeven het klooster to verlaten. Hij keek
links en rechts om to onderzoek_ A of or ook eene andere deur was
om weer op het binnenplein to komen. Hij vond echter goon anderen
uitweg dan lien langs waar hij gekomen was. Wel waren er een
aantal deuren, die alien op de rondo voorkamer uitgaven, doch
alien voerden naar de vertrekken, die alien eenzaam en verlaten
waren.
Heinke Bult beproefde nu de kat te verjagen door terug in den
zuilengang to treden. Nauwelijks echter had hij beproefd dit in.zicht ten uitvoer to brengen of het berouwde hem reeds. Niet
ioodra had hij een voet in den gang gezet of de kat stond overeind, en maakte zoo geweldig hoogen rug en miauwde zoo ontzettend-,
dat Heinke weer al zijn moed voelde zinken en zich haastte in
de rondo kamer terug to treden.
Nu werd de kat weer rustig en ging. ze weer op haar achterpooten zitten spinnen, terwiji ook in Heinke's binnenste het meerbedaarder werd. Er bleef hem niets antlers over dan in het klooster het aanbreken van den dag of te wachten. Heinke zocht , nu rond of hij
ook erg ens eenige bank bemerkte, waarop hij zich hadde kunnen
uitstrekken. Geen enkel meubel echter wis in de ronde zaal
aanwezig.
Nadat Heinke zich verzekerd had dat zijn grijze viervoetige
gezel nog altijd rustig op zijne plaats lag,- besloot Heinke ook de
aangrenzende kamers to doorloopen. Hij opende derhalve eene
der talrijke deuren en stond in eene kamer van middelbare grootte.
Eene muffe, vochtige lucht waaide Heinke tegen en hij begreep
dadelijk dat die kamer sedert jaren onbewoond was gebieven. Het
vertrek was met oude eiken stoelen gemeubeld. Midden in de kamer
stolid eene groote vierkante tafel waarboven een ijzeren luchter hing.
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Reinke nam eene der kaarsen welke erin stake'', legde zijn viool
op tafel, haalde zijn zwam met vuurstaal te voorschijn en sloeg aan.
Met veel moeite gelukte het hem de kaars te doen ontvlammen,
waarbij zij echter een aanhoudend knetterend geluid gaf. Nu kon
Heinke de kamer beter onderzoeken. Op den hoogen schoorsteenmantel stond een groot koperen kristusbeeld.
De muren waren met tapijtwerk bekleed, dat echter op sommige
plaatsen in flarden fangs de wanden afhing ; de vloer, in eiken
planken, was insgelijks vermold en Reinke bemerkte duidelijk dat
zijne voetstappen erin gedrukt bleven ; de zoldering, eertijds thet
schilderingen versierd,was nu gansch ontkleurd; en in een hoek was
een groot stuk van de bepleistering afgevallen, waarschijnlijk ten
gevolge van den regen, die tot doze plants wellicht eenen weg door
het schaliendak gevonden had.
De stoelen en ook de tafel, ofschoon van eiken riggel, waren zoo
wormstekig dat zij nauwelijks moor aaneen hielden.
Langs den tegenovergestelden kant der schouw was een groot
venster,dat op de vijvers uitzag waarin Heinke daar straks het akelig
weerschijnsel der fonkelende bokkenoogen had opgemerkt.
Naast dit venster stond een soort van groote eikenkast met den
rug tegen den muur gekeerd, waarin ook de schoorsteen was
aangebracht. Bij nailer onderzoek bleek het dat die kast eene alkoof
of slaapstede was, door een paar z-ware gordijnen gesloten.
Heinke schoof die gordijnen open, doch een stuk derzelve bleef
hem in handen zoo vermuft en verrot waren ze. De rug der alkoof
was in hout doch insgelijks in zeer slechten staat.
Hoe Vermoeid Heinke was, zou hij het toch niet hebben durven
wagon op het bed to gaan liggen. Lever zou hij op een stool uitrusten en den morgen afwachten.
Tot tijdkorting ging hij weer voor het venster staan en keek naar
buiten. De maan scheen steeds even helder, maar tevens ook even
geheimzinnig. Haar bleeke stralen weerkaatsten zich zonderling in
den grooten vijver. Heinke keek naar den overkant, naar de heuvelvlakte , doch de boomen, die vlak voor het venster aan den overkant
van den vijver stonden, beletten hem iets van de vlakte to bemerken.
Hij kon dus niet zien of de verschrikkelijke bok, die niemand anders
dan de duivel in eigen persoon zijn kon, nog daar was.
Heinke wilde juist het venster verlaten, toen er achter de boomen,
waarvan wij zooeven spraken, als een Witte wolk opging.
Heinke voelde weer eene krieweling, die van zijn ruggegraat par
zijn hoofd werkte, en zijn paar deed recht staan.
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Hij deed e'ehter geweld om zijne helderheid van geest te behouden;
strak gevestigd Meer zijn starende blik op de witte gedaante,die door
de kruinen der boomen zweefde en nu de gedaante eerier witte gesluierde vrouw scheen te wezen.
Het spook, want een spook moest het wezen, ging voort met
afgemeten stag.... nooit bleef het staan.... nooit veranderde het van
richting maar gleed onhoorbaar voort tusschen de kruinen en
stammen van het woud.
Eensklaps was het spoorloos verdwenen, als hadde de aarde
zich geopend om het spook te verzwelgen.
Een geruimen tijd nog hield Heinke den blik gevestigd op de
plaats, waar hij het spook verdwijnen zag. Dan wendde hij zich
af, en weer werd Heinke kalm. hij ging naar de deur, keek in de
ronde kamer, zag door den zuilengang de grijze kat nog altijd
op hare zelfde plaats zitten, en koerde dan in de kamer terug
wier deur hij langs binnen grendelde. Daarna haalde hij
een paar der zware stoelen bij, en schoof die voor de deur,
zoodat Heinke nu als in eene versterking gebarrikadeerd zat.
Hij begon zijn avontuur zelfs heel kranig te vinden, en zou
's anderdaags niet weinig fier zijn in Auderghem rond te brieven
wat hij gezien, gehoord en beleefd had !
Zoo droomde Heinke voort, toen hem eensklaps het gedacht
inviel te onderzoeken of de kamer, waarin hij zich be y ond, soms
geene tweede deur had langs Welke men tot bij hem zou hebben
kunnen doordringen.
Heinke nam weer de kaars uit den hangluchter en onderzocht
nauwkeurig de muren.
Nergens ontdekte hij spoor eener deur of opening. Ook het
ledikant werd doorzocht. Met zijn mes peuterde Heinke tusschen
de reten, doch telkens krabde hij met het punt tegen den steQnen
muur.
Eensklaps echter, terwijl hij eene laatste reet doorzocht, scheen
het hem dat het punt van zijn lierenaar in bout drong.
Heinke lichtte bij en keek nauwkeurig toe.
Na enkele oogenblikken bemerkte hij een rond ijzeren knopje,
jets als den kop A; an een nagel.
Heinke had veel gelezen en veel hooren vertellen over heksen
en spookgeschiedenissen, die in oude sloten, kasteelen of oude
kloosters waren voorgevallen, en waarin steeds sprake was van
geheimzinnige valtrappen, verdoken deuren en verborgen uitgangen, zoodat hij thans dadelijk aan de ontdekking van jets
dergelijks dacht.
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litj drukte op den ijzer\ en knop, en, wat Heinke vermoed had,
dat gebeurde werkelijk. De ijzeren knop was inderdaad niets
anders dam ene gvingveer, en toen de bultenaar er op duwde,
ging een deal YLfl den rug der alkoof open, zoodat eene tamelijk
roote opening ziclithaar werd.
Heinke's nieuwsgierigheid wag nu in de hoo gste mate ge,,
Hij lichtte met de kaars in de opening, en zag nu, in
muur, eene deur, die met twee zware grendels gesloten was.
Heinbeschouwde die deur met .de grootste aandacht en
tevens net de grootste verbazing.
Hij sith, oof de grendels weg, en duwde tegen de zware deur.
vergeefscht moeite nochtans, want de deur verroerde niet. Nu
keek Heinke nog nauwkeuriger toe, docli van sieutelgat was
geen spoor te ontwaren.
Heinke echter weer zoo'n ijzeren knopje als
Daar outdektt
slaapstede. Iiij duwde er op, en, evenals cle
cOP het paneei (lc
ging ook weer deze geheimzinnige deur open.
I rste waal,opening,
tit d
e di. e nu zichtbaar werd in de Nolte van den muur,
hevigen windtocht, dat de kaars, die
'W
,W1 nu echter zoo',A.
I
Weld,
bijna uitwaaide. Heinke beschermde
H oinke steeds in de h ank
de s
mokende vim echt6 r nog tijdig met zijne geopende hand,
tocht voorbij ging of ten minste zoo hevig niet
en ton,
gelukte het 1-1), Inke in de opening te kijken.
meet
o rzocht
bemerkt, e dat in de opening een trap was
Hij onul ,
aangebrach t. De lust bekroop hem to weten waarheen die trap
voerde, docili de vrees beiette hem zijne nieuwsgierigheid onmiddellijk te bevredigen.
Nogmaals ging ileinke ferug riaAA de ronde voorzaal en keek
e kat, die maaii ltijd in dezelfde houding
naar de gripekat,
(op dezelfde plaats lag. Reinke ging,' tem: g naar de tweede kamer,
e zware stoelen ervoor
gretlidelde weer de deur, plaatste do e taan turen. Hier was
en ging dan nog eens voor het vensier
alles echter stil. Ook Van het witte spook. Nv niets te bemerken.
Heinke nam plotselings een heldhaftig beguit.
Hij zou weten wat die geheime trap te beduiden had !
Op hetzelfde oogenblik imam weer zoo'n hevigen luchtstroom,
en ditm'aal werd het lieht geheel uitgewaaid.
Heinke wilde terug. Met de handen fangs den muur tastend
zocht hij naar de opening.
zn

AU. .

3Migeticlont.

10

ROZE KATE

Wat hij echter zocht, zweette en zuchtte, de opening vond
hij niet.
Nare, doodsche stilte omringde hem , en er heersehte eene
duisternis zwart als een graf. Heinke raapte heel zijnen robed
bijeen, sloeg vuur en gelukte er eindelijk ook in weer lieht te
maken.
Hij zocht nu - rond en vond ten laatste ook de deur langs
welke hij in de holte gekomen was, waarin zich een ' ou'de
steenen wenteltrap be yond, op welker bovenste trede Reinke stond.
De ' deur noehtans was toe.
'Reinke beproefde ze te openen.
Vruchteloos.
En wat hij langs deze zijde ook naar een ijzeren knopje zoeht,
niets, wat daar in de verste verte o-p geleek, kon hij bespeuren.
Reinke klopte, riep, bad en smeekte dat men openen 'zoa.Vruchteloos.
Niemand antwoordde.
Aileen scheen het Heinke als ruischte aan de andere zijde
iets langs de deur ; en iets als een gesmoorden grijnslach trof
zijn oor.
Wat nu gedaan ?
Jammeren diende tot niets.
Heinke vond geen ander middel dan op Gods genade de trap
af te dalen.
Dit deed hij.
.Toen hij een zestigtal treden was afgegaan, - stond hij eonsklaps voor eene nieuwe deur, die echter niet op slot was. Heinke
aarzelde, doch, nood breekt wet.
Hij moest verder.
Nu kwam hij in eenen overwelfden gang. Dank zijne kleine
gestalte kon hij rechtop onder het lage gewelfsel gaan, doch de
lucht was hier zoo muffig dat Heinke haast in onmacht viel.
't Scheen hem dat hij als eene lijklucht inademde, iets als
solfer en pek dat hem den adem afsneed.
Een honderd schreden kon hij in dezen akeligen gang gedaan
hebben, toen Heinke zich plotselings voor een steenen muur
beyond, the alien doorgang voor goed scheen af to snijden.
Weidra ontdekte Heinke dat de gang hier,enkel eene kromming
maakte en eensklaps rechtsaf wendde.
Door moest hij door, wat er ook gebeuren mocht.
Heinke stapte dus voort tot hij weldra weer voor eene dour,
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stond. Deze ging, zonder moeite open, en Heinke stond nu weer
voor eene steenen trap. Deze trap had enkel een tiental treden,
die Reinke afdaalde, en nu kwam hij weer in een ander gewelfsel
nog lager dan het eerste. Ook was de lucht er nog veel
benauwder.'
Een zestigtal schreden verder vond Heinke eene ronde kamer,
wier muren in eene rots schenen uitgehouwen, zoo dik en hard
schenen ze.
In eene nis stond een kruisbeeld, dat ongeveer drie voet hoog
was, en voor het beeld van den Zaligmaker was eene steenen
knielbank.
Hier, dacht Heinke, kon hem toCh niets kwaads overkomen.
Hij knielde neer en bad.
Toen hij weer opstond, bemerkte hij dat cone tweede deur in
het ronde vertrek was aangebracht, en dat die deur rechtover
degene stond langs welke hij binnengekomen was.
Ik moot verder, zuchtte Heinke, wat ook het gevolg van mijne
onbezonnen nieuwsgierigheid weze.
ITU stiet dus doze tweede deur open, en nu kwam hij in een
veel grooter vertrek.
Het Meek ook veel hooger van verdiep te wezen dan de kleine
rondo kamer, die hij kwam te verlaten, want het licht, dat hij
omhoog hief, was ontoereikend om tot de zoldering door to
dringen.
De wanden van dit vertrek waren groenachtig en glinsterden
toen het Licht der kaars er op viol. De vloer was glibberig en
vuil. Vensters ontwaarde Heinke niet en nergens bemerkte hij
zelfs eenige lucht— of lichtopening. Het scheen Heinke onmogelijk
dat doze onderaardsche steenenkamer ooit door eenig menschelijk wezen kon bewoond geweest zijn.
Waartoe kon zij dan echter ingericht zijn ?
Misschien voor misdadig-ers of boetvaardige zondaars, die op
de wereld geene vergiffenis 'kunnende erlangen, de vergiffenis
hier van God kwamen afsmeeken en hier hun leven kwamen
slijten met bidden voor het groote kruisbeeld, dat in de aangrenzende rondo kamer geplaatst was.
Nauwelijks had Heinke Bult die bedenkingen gemaakt, of eene
koude siddering ontstelde hem andermaal. Aan den uitersten hock
der ruime kamer had ileinke plotselings eene reusachtige menschelijke gedaante bemerkt, die zich in het schemerlicht der kaars
stork tegen den zwarten wand afteekende.
Onbeweeglijk bleef Heinke op doze nieuwe verschijning staren.
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Weldra bemerkte hij dan ook dat zij even onbeweeglijk was
als hij zelf.
Zich vermannende deed hij een paar schreden voorwaarts.
Hoe nader hij kwam, hoe meer zijne vrees verdween. Deze
nochtans had plaats gemaakt voor de grootste verwondering. En
deze groeide steeds geweldiger, naarmate Heinke dichter bij
de verschijning kwam.
Wat hem aanvankelijk zoo hevig had doen ontstellen, was
niets anders dan het reusachtig standbeeld eener vrouw, die
door het flakkerend Relit der kaars flog
ag
a
r ooter scheen dan
zij werkelijk was.
Toen hij het standbeeld van nog dichter beschouwde, zag
Heinke dat hij het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle
voorhad.
Het beeld was meer dan zeven voet hoog.... Het stond op
geen voetstuk. Het rustte op de breede, golvende plooien van
den wijden mantel, die als voet diende.
Het eerste gevoel, dat Heinke bemeesterde bij het aanschouwen van het prachtige beeld, was een gevoel van bovennatuurlijke vrees. Hoe kwam dit beeld in deze onderaardsche krocht?
Dit gevoel echter maakte weldra plaats voor bewondering.
Ilet standbeeld was een oprecht meesterstuk. Het hoofd
vooral had eene heilige, volmaakte uitdrukking van schoonheid
en leven. Gansch de houding der H. Maagd was ' daarenboven
zoo edel, zoo verheven en zoo aangrijpend tevens, dat Heinke,
ofschoon weinig ontwikkeld voor wat kunst betrof, zich gansch
ontroerd gevoelde en eerbiedig voor het beeld knielde en bad.
Het standbeeld scheen geheel in ijzer, overgoten met eene
laag van fijn brons , en, ofschoon dit pronkstuk aan ieders oog
verborgen was, ofschoon het, om zoo te zeggen, in den schoot
der aarde bedolven was, in eene plaats wier muren en vloer
groen waren van vocht, was geen plekje roest zoo groot als
een speldenknop op het beeld te ontwaren.
Integendeel, door het licht der kaars schitterde het beeld als
ware het van zuiver goud.
Heinke Bult bleef langen tijd, in bewondering verslonden, vO6r
het Mariabeeld staan.
Eindelijk dacht hij er aan terug te keeren, want nergens
bespeurde hij eene andere deur dan die langs welke hij 'nit
de ronde kamer tot hier was doorgedrongen.
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Reeds vroeg hij zich angstvol af, hoe hij hieruit geraken zou, wijl
daaitoven de deer naar alle waarschijnlijkheid steeds zou gesloten
zijn, toen zijn oog achter het beeld eensklaps een laag, zwart
deurken bemerkte.
Reinke ging er heen en stiet het open.
Weer stond hij nu voor eenen smallen, lagen gang, die hij
vastberaden instapte.
Na enkele sekonden was hij nu . weer in een ruim vertrek,
dat ook een venster bleek te hebben, want Heinke bemerkte
onmiddellijk eene zwakke schemering recut over de deur.
Hij ging claarheen en stolid werkelijk voor een getralied
venster, dat op de vijvers uitgaf.
Tegen een der muren stond eene groote tafel waarop verschillende voorwerpen lagen, wier bestemming Heinke aanvankelijk niet gissen kon. Nader toekijkend, zag Heinke dat deze
kamer een soort van laboratorium was.
Heinke wist niet wat hij thans zou aanvangen. Voortgaan of
terugkeeren.
Op eene tafel lagen, zooals gezegd is, allerhanfle voorwerpen.
In eenen hoek, was een fornuis, dat pas enkele dagen geleden,
moest gebrand hebben, 't geen bleek uit de assche, die nog geheel
blank was.
Klaarblijkend was het dus dat deze geheimzinnige onderaardsche
krochten niet onbewoond, of, ten minste, niet onbezocht waren.
Door wie ?
Welke wezens kwamen zich hier aantreffen cm met welk
inzicht ?
Deze en meer dergelijke vragen rezen in den geest van ons
Heinke.
Terwiji hij zoo voortpeirisde, viel zijn oog op eene kleine, lage
deur, welke in eenen hock was aangebracht.
De nieuwsgierigheid prikkelde hem derwijze dat hij den lust
niet weerstond die deur te naderen en te openen.
Alweer stond hij voor eenen smallen trap.
Vastberaden daalde hij de treden af.
Beneden de trap stond hij een oogenblik sail en luisterde.
Een zonderling gemurmel trof zijn oor.
't Was als hoorde hij het zachte kabbelen eener beck.
't Bleek hem dan ook weldra dat de smalle gang, waarop de
trap uitliep, onder de grachten van het klooster doorliep.
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Heinke aarzelde eene wiji of hij zich in dien gang wagen zou.
Weldra stapte hij behoedzaam voort en stond nu in eene
tamelijk ruime kamer, die ' echter zeer laag van zoldering
was.
Hadde ons arm Heinke kunnen vermoeden in welke akelige
plaats hij zich be yond, hij ware van ontzetting doodge-vallen !
0 ..C=7. 0
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Onverwachte gasten.
ij moeten Heinke e- en oogenblik verlaten om na to
gaan wat er tijdens zijnen verkenningstocht boven zijn
hoofd voorviel.
Nauwelijks was hij in de geheime opening achter
de alkoof verdwenen of men vernam hoefgetrappel op
het voorplein.
Eene groep van een twaalftal ruiters kon men in het bleeke
maanlicht bespeuren.
— Afstijgen, klonk eene zware stem.
De ruiters gehoorzaamden.
Twee nochtans verroerden niet.
Sliepen ze of hadden ze het bevel niet gehoord van dengene
die de aanvoerder scheen ?
— Maak de gevangenen los, klonk andermaal de zware, barsche
stem, die eerst gesproken had.
Op dit oogenblik Monk een schuifelend gerucht over het voorplein.
— Maskers op, klonk weer- de bevelende stem.
De ruiters gehoorzaamden.
Geen enkel woord werd gesproken door de geheimzinnige personen, die roerloos naast de paarden stonden, het hoofd naar den
ingang ingericht.
Twee der gemaskerden hadden de paard bij den toom gegrepen,
waarop de twee ruiters zaten, die op het bevel van den aanvoerder niet waren afgestegen.
De poort stond steeds nog wagenwijd open en nu zag mQn eeri
nieuw personaactie op het plein verschijneri.
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•1 Was een als boer gekleede, struisch gebouwde kerel van
middelbaren leeftijd.
Loerend vielen zijne blikken op de zonderlinge groep, die vOOr
het perron geschaard stond.
- Wie daar ? klonk de stem van den aanvoerder.
— GOD yolk, antwoordde de boer.
- GoiD yolk is op dit uur, niet te betrouwen. Uw naam ?
— Cornelis Dirix.
— Van de winning uit den EKSTERENHOEK ?
- Dezelfde.
- Wat voert u hierheen ?
— De dienst der .bronzen Vrouw.
— Het wachtwoord ?
- Gouden Anker.
— Het teeken ?
— Open poort.
- Beteekenis ?
— Open Val !
- Kom nader.
Do boer trad vooruit naar den aanvoerder.
Herkent ge mij ? vroeg deze toen Cornelis Dirix naast hem
- 1k groet u,„ hoer Bruno, antwoordde de boer, en, al was
uw masker van ijzer, toch zou het mij niet belet hebben u on.middellijk to herkennen.
Doze geheimzinnige samenspraak scheen de overige personen
hoegen6.,amd niet to verwonderen.
Aileen zou het een opmerkzaam toeschouwer niet ontgaan zijn,
dat de twee to paard zittende ruiters den hals luisterend vooruitstrekten, en zichtbaar al hunne aandaeht leenden aan hetgeen
tussohen de twee sprekende personaadjes van dit nachtelijk tooneel
verhandeld werd.
- Geen onraad ? vroeg de aanvoerder, die wij voortaan
Bruno zullen noemen.
- Niets bespeurd, antwoordde Dirix.
Heeft de ZILVEREN KLOK reeds geluid ?
— Neon, 't is pas rniddernacht.
- Sluit de poort, zei Bruno, en voig ons.
Dirix deed wat hem bevolen was, en schoof de zware grendel4
op de eikenpoort na vooraf den grooteu sleutel in zijnQ wambm
geborgen te hebben.
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Daarna keerde hij naar de groep terug.
— De gevangenen los ! gebood Bruno andermaal.
Nu werden de twee ruiters van de paarden geheven.
Het bleek thans dat de handen op den rig waren gebonden,
en dat, onder den buik der paarden, eon koard "mune beenen
ofibeweeglijk maakte.
Eene grijze kap was bui over het golaat getrokken.
Ze werden van hunne Voeien bevrijd, doch de lop wierd niot
weggenomen.
— Voorwaarts, gebood Bruno. Gij, Laureijs, en gij, LennAens,
brengt de paarden naar den Viersprong en weest op uwe hoede.
De aangeduide ruiters namen de. paarden bij. den toom en, voorgegaan door Dirix, die hun de poort opende, verlieten zij i hot
plein.
` Spoedig waren ze tussehen de hooge boomen van het bosch
verdwenen.
Dirix had weer de groep vervoegd en ging nu dezen v6Or
naar den uitersten hook van het plein.
T3runo had hem eenige woorden in het oor gefluisterd.
Daarna was hij in den breeden zuilengang gestapt en richtte
zieh naar de kamer waarin Heinke Bult den geheimen ingang
ontdekt had.
Bruno liet zich in den der oude eiken zetels zakken en bleef
geruimen tijd in _diepe gedachten. verslonden.
Eindelijk stond hij op, ging naar het venster en scheen met
vorschende aandaeht naar den kant te blikken waar Heinke eerie
uur vroeger het witte spook bemerkt had.
— , Gekheid, gekheid, allemaal geAtheid, mompelde do zonder.
lingo gast Wiens gelaatstrekken nog steeds onder het zwarte waskep
verborgen waren. De, dooden staan niot op uit hunne graven , ell
Spoken kunnen mij niot benauwd maken. Laat on's eens zien wt
wij verder to beslissen hebben.
Terwiji, de nachtelijke bezoeker alzoo luidop aan zijne,gedachten
lucht gaf, was hij naar de tafel gestapt. Hij nano xijne.n breeggeranden hoed af waarop eerie lange, pikzwarte haneveer stak,
wierp zijne golvende haren achterwaarts, ontdeed iid, vat het
zwarte masker en sloeg dan vuur.
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1)e Foliterkamer.

olgt zei Cornelis Dirix tot de twee tgevangenen
en hunne, bewakers. Maakt geen gerueht want bij
den eersten kreet, dien gij zoudt laten hooren em
hulp ,te roepen, wordt gij dadelijk stom gemaokt 'met
eene prop, die u in den mond gestopt wordt.
r*ix bracht de, gevangenen naar eene verlatene kapel waars
vn „hij ,den sleutel bij zich droeg.
Do kapel was gansch ledig.
DO, weerkionken de voetstappen der mannen in de -kilo
rutinitp,.
biriiging
naar het koor en lichtte hier eene valdeur op.
,
Ntovercl een_steenen trap zichtbaar, die Dirix afging, gevolgd

doer do, twee gevangenen en de , gemaskerde geleiders.
Bekeden 4wam men in een hoogen geweliden gang.llir, vond Dirix eerie lantaarn, die hij ontstak.
Nat, yerschillende gangen dooHoopen to hebben, be yond, -.degelipin*nige groep zich in een soort van graflolder, zoo}
bl* kuit de talrijke opschriften, die op martneren. platenlle,
beiteld, , stondeA, en weerskanten van het gewelfsel, de wait
bedekteil.

Ste; gings,yer4er:
Na, nog een paar trappen to zijn afgedaaid,. 'kwarn: Vi gi l Met
zijne mannen in de lage kamer waarin wij in een voorgaande
hoofdstuk Heinke Bult verlaten hebben.
Midden in het vertrek stond een zonderling tuig.
Zes groote houten rollen waren twee aan twee op elkander
gevestigd en liepen evenwijdig dwars door het vertrek heen.
Aan den eenen kant waren de assen van die rollen in den
muur gevestigd ; aan de andere zijde lagen ze op stevige eiken
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balken. De bovenste rollen lagen verder van elkander dan de
onderste.
Lange scherpe messen waren op die rollen vastgemaakt en
dikke zware touwen, die om de assen op tandraderen liepen,
deden vermoeden dat, wanneer de rollen in werking kwamen,
die messen met den scherpen kant tegen elkander indraaiden.
Vlak boven de rollen bemerkte men eene valdeur, terwiji er
onder eene beek stroomde, die, aan den eenen kant, door eene
opening in den muur toegang vond en langs den tegenovergestelden kant, door eene gelijksoortige opening weer wegvloeide.
— Neemt de kappen der VEROORDEELDEN weg, zei Dirix.
Dit geschiedde.
Nu zag men de gelaatstrekken der VEROORDEELDEN.
't Waren jongelingen van nagenoeg denzelfden leeftijd en nauwelijks twintig jaren oud.
Zij geleken elkander als twee druppelen water, ofschoon de eene
blond, de andere zwart van haar was.
Hunne trekken waren regelmatig en, ofschoon de geheimzinnige
gebeurtenissen waarvan zij de slachtoffers waren eene zekere
bleekheid over hun gelaat hadden uitgespreid, was er toch ' eene
groote kalinte en onverschrokken moed in hunne blikken to lezen.
Toen de kap van hun hoofd was weggenomen, bemerkten
de jongelingen dat ze ATOOr eene steenen knielbank stonden,
wtarboven, tegen den wand, een kristusbeeld hing.
— Knielt, en verzoent u met God, indien zonden uw geweten
bezwaren, zei Dirix, want binnen enkele oogenblikken zult ,gi.j
opgehouden hebben te leven.
Nauwelijks waren ze neergeknield v6Or het kruisbeeld, of
eene klok het hare akelig bonzende slagen door de krocht weergalmen.
Op hetzelfde oogenblik werd eene deur geopend, die de jongelingen tot nu toe niet bemerkt hadden.
Drie groote en sterkgebouwde manskerels, gansch in 't zwart
gekleed, het gelaat met eene zwarte kap bedekt, traden zwijgend
door die deur binnen.
— Waarom heeft men ons geroepen ? vroeg een hunner Ilial
eene zware grafstem.
— Om aan deze veroordeelden het vonnis der BRONZEN VROUW
te voltrekken, antwoordde Dirix, op ptechtigen toon.
Bij het plotselings verschijnen der beulen waren de twee
jongelingen reckt gesprongen.
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Weenend wierpen zij zich in elkanders armen en 'lawn een
eeuwig afscheid.
- Deze tranen zijn onzer onwaardig, zei de eene. Dragen wij
ons noodlot manmoedig en sterven wij met de hoop dat eene
rechtvaardige, doch vreeselijke wraak onze beulen treffen zal.
Moed, broeder
- Dat het ons ten minste gegeven ware als strijders te sneuvelen, bij klaarlichten dag, op het strijdveld en met eenen degen
in de vuist. Doch hier, als honden in de ingewanden der aarde
vermoord en begraven te worden, *dat is lets( wat mij van wanhoop
en NiToede razend maken zou, antwoordde de andere.
— De tijd verloopt, jonkheden, zei Dirix, maakt dus spoed en
s,-)aart ons uwe nuttelooze uitboezemingen van moedeloosheid,
gramschap en wanhoop. In uwen toestand is zulks wel is waar
begrijpelijk, doch, gij schijnt twee verstandige jongens ; ik hoop
dus dat gij de gegrondheid mijner bedenkingen zult inzien.
Hebt gij dus gedaan met bidden, dan gaan wij ONMIDDELLIJK
AAN WERK.

Afschuwelijk klonken die laatste woorden, waarmede de boer
blOkbaar de loitering bedoelde.
- Gij kunt vertrekken, uwe diensten worden liter met meer
geeischt, zoo wendde Dirix zich thans tot de gemaskerde ruiters,
die de gevangenen tot hier gebracht hadden.
De veroordeelden behooren thans aan de gezworen bedienaars
der BRONZEN VROUW ; en gij weet dat hef. u verboden is bij de
strafuitvoering tegenwoordig to zijn.
- Wij wisten zulks, zei een der soldaten, en wij wachtten
slechts op uwe bevelen om ons to verwijderen.
Volgt mij dus, zei Dirix, zijne lantaarn opnemend, ik 'zal
u tot bij de derde deur vergezellen. Verder vindt g:j dan uw
,weg wel alleen.
Gij, ging de boer voort, zich tot de zwarte gestalten wendend,
staat op uw hoofd in voor de gevangenen.
Een dr aanvoerders knikte en toen Dirix met de gemas,
kerde ruiters de krocht verlaten had, gingen twee der folteraars
met den rug tegen de gesloten deur staan, terwiji de derde naast
de jongelingen plaats nam.
't Was pikdonker in de krocht.
Plotselings voelde een der gevangenen iemand die hem zijdelings
nraakte.
Hij strekte de hand uit en voelde eene vreemde hand, die de
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zijne drukte, tevens scheen het hem dat hem een briefje in de
hand geduwd werd.
Nauwelijks had hij den tijd gehad . zijne hand terug to trekken
en de ontroering te verbergen die zich van hem meester maakte,
toen hij die geheimzinnige boodschap ontving, of de deur word
opengeduwd en Dirix verscheen wederom met de lantaarn.
— Zijt gij gereed ? vroeg hij aan de jongelingen ?
— Nog een paar oogenblikken, sprak nu degene der veroordeelden, die het geheimzinnige briefken ontvangen had, zou ik
met mijnen broeder wenschen door to brengen. 1k • heb hem een
geheim op te klaren dat ik niet wensch naar de andere wereld
mode to nemen. Verzoek dus deze lieden zich een weinigje terug
te trekken en gij . zelf doe ons het genoegen ons niet to storen.
— Het zij zooals ge wenscht, sprak Dirix, doch maakt het
kort.
Nu keerde zich de jongeling derwijze met den rug naar de
beulen en naar Dirix, dat hij, dank het flikkerend schijnsel der
lantaarn, in zijne opene hand het briefken lezen kon, zonder dat
zijne vijanden zulks bemerkten.
To gelijker tijd sprak hij fluisterend tot zijnen brooder:
— Wees voorzichtig en houd onze bewakers in 't oog. Ik hob
een briefken ontvangen. Weet niet van wie. Ik tracht to lezen.
Luister :
4 Volgt zonder tegenstand uwe geleiders. Doet wat u gezegd
wordt, maar wilde men u deze krocht doen verlaten, weigert en
biedt hardnekkigen tegenstand. Houdt u zooveel mogelijk tegen den
muur, juist naast de opening waardoor het water binnenvloeit.
Wordt daar plotselings eene deur geopend, aarzelt niet. Springt
binnen en vlucht. Vernietigt dit briefje. >>
J. M.
— Hebt ge haast gedaan ? klonk op dit oogenblik de stem van
Cornelis Dirix.
— Wij hebben gedaan, antwoordde degene die het geheimzinlig briefje gelezen had, wij zijn ter uwer beschikking.
Terzelfder tijd frommelde hij het briefje en bracht het betendig in den mond waar hij het tot kleine stukjes vaneen root.
— Vooruit dan, zei Dirix, die een geheimzinnig teeken aan de
eulen deed.
De jongelingen zagen duidelijk dit teeken, doch konden er naturlijk de bediedenis niet van gissen. Het scheen hun dat een
genaardig . glimlachen over de lippen van Dirix speelde, een
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glimlachen dat akelig werd bij 't bedenken van het afschuwelijk
bedrijf door den hoer uitgeoefend.
Hij bracht de jongelingen naar het akelig tuig, dat wij hooger
beschreven.
— Trekt hen de bovenkleederen af, beval Dirix.
De beulen volbrachten dit bevel.
— Zijt ge rijk ? vroeg Dirix plotselings, en zijne oogen schitterden.
— Waarorn die vraag ? zei een der jongelingen.
—) Omdat, zoo gij ze bevestigend beantwoorden kunt, er misschien
middel is •u aan de afgrijselijke folteringen te onttrekken, waartoe gij veroordeeld zijt.
— Welke zijn dan die folteringen, en waarom worden twee
onschuldigen als wij gepijnigd ?
— Welke die folteringen zijn, ziet, komt hier bij den muur en
ik zal het u doen zien.
Dit zeggende trad Dirix naar den muur waarin de opening
was ' aangebracht, waardoor het water in de krocht drong.
Was dat eene list ?
Was het geheimzinnig briefken wellicht niets anders dan eene
verfijning van ‘ foltering, die men de twee gevangenen wilde
doen ondergaan ?
Nauwelijks echter stond men bij den muur, waar Dirix wellicht de beschrijving van het helsch foltertuig ging geven, en
zijne moordende working uitleggen, of een paneel van dien
muur draaide zonder gerucht op eerie spil, en eene groote
opening was zichtbaar.
Zonder eene sekonde to aarzelen wierpen de twee jongelingen
zich in de opening.
— Verraad ! brulde Dirix en meteen wierp hij zich insgelijks
in de opening.
To laat !
Het paneel, klaarblijkend door eene geheime springveer bewogen,„ had zijne vroegere plaats ingenomen en sloot zoo nauw
in den muur, dat het onmogelijk was op die plaats eenen
geheimen ingang to ontdekken of zelfs to vermoeden.

i
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Eeii avontuuv in 't,Zonie,nlboseh.
p de heirbaan, die dwars door 't woud naar BrusSel
yoert, reed dienzelfden nacht, waarin de gebeurtenissen
voorvielen in de vorige hoofdstukken verhaald, een
reiziger in ger ekten galop onder de ruischende beuken.
De ruiter was groot, kloek gebouwd zijne gestalte
was ' slank en edel zijn opzicht goedaardig.
De uitdi'ukking van zijn gelaat dwong eerbied en genegenheid af. De schitterende glans zijner oogen word getemperd
door lange' zijn hoog„ breed, doch bleek voorhoofd,
waarop zwarte weelderige lokken in overvloed neervielen,
straalde van verstandelijke uitdrukking.
116Ogstens vijf en twintig jaren kon hij oud wezen zijne
kleederdracht was rijkelijk, doch zonder overdreven praal. Een
sterke, met verguld handvast versierde degen hing aan zijne
zijde- en in zijnen g or del stak een stevige dolk.
Het Scheen dat de streek hem niet best be kend was ;
want van tijd tot tijd hield hij zijn paard stil, en keek dan
links en rechts em den ointrek to verkennen of om eenig licht
te ontdekken, dat hem de nabijheid van eene woning zou hebben,
kunnen doers vermoOden.
heb nochtans steeds de groote baan gevolgd, zooals mij
aanbevolen word, murmelde hij. Of zou de boer, aan wien ik
den weg vroeg, mij eenen verkeerden hebben aangewezen ?
Waarom ? 'Of zou hij den afstand slecht bepaald hebben ? Ja, dat zal
het zijn, zoo ging de nachtelijke reiziger voort. 'f Is nog al boe-rengewoonte de grootste afstanden met boogscheuten af to meten,
zoo niet -moest ik reeds lang op het kasteel « Oudburg zijn
aangokomen t Mt op eenen boogscheut achter « 'let Roode Klooster »
ligt.
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Zoo voortdenkend, had de ruiter den gang yan zijn paard
allengskens vertraagd, zoodat het nu stapvocts over de baan
ging.
De maan kwam juist boven eene wolk te voorschijn, en hare
bleeke zilveren stralen dronge n tooverachtig tussAlen de hooge
stammen van het majestueuze woud.
Eensklaps sidderde de ruiter.
Een scherpe noodkreet was uit het woud tot z. ijn 0Or doorgedrongen, en die-- noodkreet Nras onmiddellijk gevolgd geworden
door verward stemmengeluid.
'Dan werd weer een kreet geslaakt, doch veel doffer dan de
eerste. Men zou gezegd hebben dat eene ruwe ha:ad den mond
der hulproepende bedekt had.
De reiziger meende te mogen verzekeren dat op een honderd
stappen van de plaats, waar hij zijn paard had staan gehouden,
eene worsteling plaats greep.
Uit den zadel springen, zijn paard aan eenen naast de baan
staanden struik vastbinden, was voor den ruiter het work van
een oogenblik. Zich overtuigende, dat zijn degen vrij in de schede
speelde, en dat zijn dolk op de gewone plaats stbk, si)rong. de
vreemdeling van de baan in he t bosch, in de richt ing der plaats
van waar het hulpgeroep tot h em was doorgedrongen.

Na enkele sekonden hoorde hij stemmengerucht •en het kraken
gebroken.

van takken, die met geweld verden

Overtuigd dat dit gerucht veroorzaakt was doer verscheidene
personen die zich met kbortsachtige haast eene weg door het

kreupelhout baanden, ‘versnekte hij den stap en hop, zoo haastig
het hier met heesters begroeide bosch hem toeliet. Na verloop
van een paar minuten stand do vreemdeling p1otst1ings voor
drie kerels, van wie er een eene vrouw ontvoerde.
Zonder aarzelen siirong do vreemdeling op den kerel
voor ging en gaf hem zoo'n hevigen vuistslag op) het Itoofd dat

hij bewusteloos neerstortte.
Een kreet van ontzetting ontvloog den tweeden die de vrouw
droeg. Zoo onthutst was hij over de -on.verwachte verschijning
van den vreemdeling, dat hij de vrouw op het mos liet glijden
en het hazenpad koos in het dichte struikgewas.
De derde, woedend over de laffe vlucht van zijnen makker,
stiet eene vermaledijding uit, trok zijn zwaard uit de schede
en stormde tegen den vreemdeling in.
De wapens kruisten zich. Het staal knarste op het staal.
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De vreemdeling stond tegenover zijnen aanvaller in 't nadeel,
in dezen zin dat het Licht der maan hem vlak , in d'oogen viel,
terwijl zijn tegenstrever in de schaduw stond, zoodat deze de
minste beweging op het gelaat van den vreemdeling leven kon.
Deze moest op goed valle 't uit met den in schaduw staanden
vijand schermen.
Na enkele slagen en stooten, die van weerskanten zonder
merkelijk uitwerksel bleven, gelukte het den vreemdeling nochtans zijnen tegenstaander te ontwapenen. Hij sloeg hem namelijk
de kling uit de hand zoodat de bandiet, want dat was hij
ongetwijfeld, het maar geraadzaam oordeelde, 't voorbeeld van
zijnen makker nurnmer twee te volgen, en op zijne beurt in

't kreupelhout verdween,
Dit besluit voerde hij dan ook dadelijk uit, en, na enkele
oogenblikken, werd het doodstil op de kampplaats.
Zoodra hij zich meester van het" slagveld zag, stale de vreemdeling zijnen degen in de schede en nam de vrouw in zijne armen
van den grond op.
Zij lag bewusteloos en een oogenblik vreesde haar onbekende
verlosser dat zij opgehouden had te leven.
Hij drukte zijne hand op hare borst en voelde nu spoedig dat
de vrouw leefde. enkele oogenblikken later opende zij da,n ook

werkelijk de oogen.
Moeilijk zou het zijn in woorden uit te drukken hoe onuitsprekelijk schoon die vrouw was.
Naar hare kleederen te oordeelen behoorde deze jonge vrouw,
of liever dit jong meisje, tot den boerenstand ; de vluchtige blik
echter dien de vreemdeling op hare beeldschoone tPekken wierp,
terwijl hij ze in zijne armen hield, was voldoende om hem te
overtuigen dat hij nooit ergens schooner vrouw ontmoet had.
Aan eene hevige onrust ten prooi, daar hij vreesde dat zij in
zijne armen bezwijken zou, indien geene spoedige hulp werd
verleend, blikte hij angstig rand zich om te onderzoeken waar
hij zich beyond.
Plotselings ontsnapte hem een_ vreugdekreet.
Op enkele stappen afstand van de plaats, waar hij zich bey ond, schitterde een lichtje. Hij mocht dus hopen daar menschen
en bijgevolg hulp te vinden.
Hij nam de vrouw op, legde ze zachtjes op zijnen schouder
en trail behoedzaam voort in de richting van het lichtje.
An, 3.

lEigen cl om.
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In zijne wel begrijpelijke haast vergat hij volstrekt den kerel,
dien hij met eenen vuistslag had neergeveld, en die nog steeds
bewegingloos op het mos lag uitgestrekt.
Na verloop van vijf minuten kwam hij aan eene boerenwoning,
die een vrij aanzienlijk uitzichtha,d, en die midden in het Bosch
op eene vrije pick was opgebouwd.
Hij klopte.
Niemand antwoordde.
Nu klopte hij andermaal en riep terzelfder tijd dat - men --zou
komen opendoen.
- Wie is dam- nog zoo laat in den nacht, vroeg eindelijk teene
stern, die wantrouwig klonk ?
— Doe open, er zal u Been kwaad geschieden, antwoordde
de vreemdeling, dock haast u, want ik breng eene p,,e-kvo'nde
vrouw merle.
De deur werd nu geopend, en eene oude vrouw verscheen, mot de
hand boven de oogen om deze tegen het licht 'der olielamp te
beschermen, die zij in de hand droeg.
Toen het licht der lamp op het bewustel.00e meisje
slaakte de vrouw een kreet van ontzetting.
Christiaan ! gilde ze smartvol, onze arme
Christiaan
Angela ! Groote God het kind is _dood !
- Wees bedaard, sprak de ridder op zachtaardigen toon, zij
is niet dood, enkel in bezwijming.
Dit zeggende was hij in huis gestapt.'
Op het geroep der vrouw was een man met open en eerlijk gelaat,
die rond de vijftig scheen, uit eene aangrenzende kamêr gekomen.
Hij en zijne vrouw staarden beurtelings het meisje ell den
vreemdeling aan. Van ontsteltenis 'schen.en beiden als - met vei-stomming geslagen.
Angela' echter, die de vreemdeling inmiddels op eene 'bank
had uitgestrekt, scheen allengskens weer tot bezinning to komen.
oogen en keek- verwonclerd rond zich.
Zij opende
Hare ouders, of degenen althans bij Wien zij inwooncle, nanien
het meisje op en droegen Naar in het vertrek waaruit Christiaan
zooeven gekomen was.
De reiziger bleef enkele oogenblikken alle.en en maakte daaivan gebruik om de plants waarin hij zich be yond in oogenschouw
te nemen ; overal heersclite do grootste' zindelijkheid en de talrijko
hespen, die aan de zOldering hingen, bewezen genoegzaam dat 'de
bewoners der eenzame bosehwoning in het vieeseb der wilde
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zwijnen uit het woad een eenvoudig, doch voldoende, ja, overvloedig
voedsel vonden.
Na eenige stonden kwam Christiaan bij den vreemdeling terug,
en meidde dezen dat Angela uit hare bezwijming weer bijgekomen,
doeh nog niet bij machte was het voorgavallene te verhalen.
De reiziger verhaalde thans het avontuur dat onze lezers kennen
Christiaan bedankte hem rechtzinnig `voor den dienst, door hem
aan Angela bewezen.
— Zij is, veronderstel ik, uwe dochter, zei de reiziger.
- Neen, heer, onze dochter is ze niet, antwoordde Christiaan,
doch wij beminnen haar ads ware zij ons eigen kind. Wij wonen
hier sedert dertig jaren. Nooit hebben wij van baanstroopers gehoord. Angela, die een zees eigenaardig onafhankelijk karakter
heeft, dwaalt sonis uren lang door het woud. Heden nacht echter
duurde hare afwezigheid buiten.4'ewoon lang, , en ik loam joist mijne
buks onl haar gaan op to zoeken, Coen gij hebt aangeklopt. In
Karen naam en in den mijnen herhaal ik u mijnen hartelijksten
dank.
- Hebt gij eenig verinoeden wie de ellendelingen zijn die
haar hebben aangerand ?
Niet het minste.

Zeker nochtans is het dat het baanstroopers waren, die het misschien
op haar levee gemunt hadden.
Wanneer ze voldoende hersteld zal wezen, zullen wij uit haren
mond misschien opheldering vernemen. Onze woning is goring en
nederig, ging Christiaan voort, doch, zoo gij ons de groote eer wilt
aandoen onze gastvrijheid voor eenen enkelen of voor meer nachten
te aanvaarden, zal mijne vrouw u toch een zindelijk nachtver
blijf' bezorgen.
Alvorens van uwe minzame gastvrijheid gebruik to maken,
zou ik wenschen van u eenige inlichtingen to bekomen. Hoe verre
ben ik nog van het kasteel Oudburg verwijderd
— Oh, een Mein half /uur slechts. De weg, die langsheen het
bosch loopt, brengt u recht voor den ingang, die slechts een
boogscheut van het Roode Wooster verwijderd ligt.
- Zeg mij Bens, wat vertelt men zoo al van den hoer van
Oudburg ? Is men in den omtrek over zijn verblijf alhier tevreden ?
Gij beter dan lemand zult zulks -weten, want ik veronderstel
dat gij in zijnen dienst zijt.— Toch niet, hernam Christiaan. Ik heb integeudeel de eer
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jachtwachter te zijn van den heer graaf van Rosenberg, wiens
kasteel twee uren verder achter 't Zonienbosch ligt.
— Oh ! zoo, den graaf van Rosenberg, zei de vreemdeling als
tot zich zelven sprekend, ik heb veel goeds over hem gehoord.
Na een paar oogenblikken vroeg hij weer opnieuw met zekere
heftigheid :
Maar de baron van Oudburg ; men zegt dat hij noch good
noch welwillend is voor zijne onderhoorigen.
— Rechtuit gesproken, hernam de boschwachter, ken ik niets
dat hem rechtstreeks ten laste zou kunnen gelegd worden. 't Is
waar, zij, die in zijn, dienst zijnen .spreken met weinig 'of over hem
en sommigen zelfs doers hem doorgaan voor een wreed en onrechtvaardig man. Men vertelt allerhande geschiedenissen ten zijnen
laste en er wordt beweerd dat men soms akelige en geheime
geruchten en geluiden uit het kasteel hoort opstijgen. Het moet
gezegd worden dat die beweringen een schijn van gegrondheid
hebben, daar de rechtervleugel van het kasteel sedert jaren gesloten is gebleven en dat nooit iemand der bedienden er den
voet zet. Dat, en veel meer andere soortelijke dingen, wordt over
het kasteel verteld.
Als gij mij echter vraagt of ik iets bepaalds tegen den baron
weet in te brengen, dan moet ik u vlakaf met neen antwoorden.
Uw antwoord is openhartig en rechtzinnig, dat voel ik, zei de
vreemdeling, toeR de boschwachter met spreken ophield. Ili ben
er u dahkbaar om. Zeg mij nu nog, als ik u bidden mag, heeft
de baron geenen zoon ?
— Inderdaad, Bruno heet hij, antwoordde Christiaan. 't Is een
jongeling van een of twee en twintig jar. 't Schijnt me dat
hij, gelijk wij boeren dat noemen, een « aarken van zijn vaarken »
heeft. Een eerste wildvang. Sommige beweren zelfs een deugniet
tot alles bekwaam. Wat mij betreft, ik had mij nimmer over hem
te beklagen. 't Is waar dat hij mij hoegenaamd geene bevelern te
geven heeft o'fschoon hij, met toelating mijns meesters, vrij
jachtreeht heeft in de bosschen aan mijn toezicht onderworpen.
Dikwijls heb ik hem .op mijne wandelingen in het woud ontmoet,
telkens was hij zoo niet vriendelijk, dan toch beleefd jegens mij.
1k geloof wel dat de wilde natuur, die men hem toeschrijft,
haar oorprong vindt in het feit dat de jonge heer Bruno nooit de
teedere zorgen eener moeder genoot.
`De zijne stierf Coen hij slechts eenige maanden- oud was.
Een boer, bij wien ik mij in den avond mar den weg van
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het kasteel bevroeg, vertelde mij dat de baronnes over een twintigtal
jaren stierf, en dat hare dood in zekere geheimzinnige omstandigheden plaats vond.
- Inderdaad, zei Christiaan, men sprak van geheimzinnige
gebeurtenissen ter gelegenheid der plotselinge dood van de
baronnes, doch ik zou niet kunnen bevestigen of er waarheid
was in al die geruchten, die men rondstrooide.
De inenschen, welke erover spraken, schudden bedenkelijk het.
hoofd doch niemand waagde het zich verantwoordelijk to stellen
voor alles wat gezegd en herhaald werd.
Indien er nochtans cone misdaad gebeurd ware, zou de geaaf
van Rosenberg zuiks niet ongewroken hebben gelaten, want Ole
b aronnes was zijne zuster.
- Ik stel met genoegen vast, zei de vreemdeling, dat gij de
gewoonte niet hebt kwaad to spreken van uwen evennaaste,
zonder de bewijzen in handen to hebben dat dit kwaad werkelijk
bedreven wend. Terwiji wij hier echter to praten zitten, zou mijn
paard het op den weg naast het woud, waar ik het achterliet
wel vervelend kunnen beginnen to vinden.
- Verschoon'ing, hoer, hernam Christiaan haa,stig, (10 lit niet
corder aan_ uw paard dacht : ik loop en haal het.
- Neon, ik dank u, brave man.
Wiji het kasteel inderdaad zoo dichtbij wil fk mij daarheen begeven en er den nacht overbrengen, gelijk overigens mijn
plan was.
Al is het uur een weinig ontijdig, zal zuiks mij niet euvel
geduid worden, aangezien ik als vreemdeling niet gehouden ben
de boschwegen derwijze to kennen, dat verloren loopen onmogegelijk is.
Morgen vroeg rijd ik naar Brussel, waar ik eenige weken
vertoeven zal.
Bij mijne terugkomst zal ik zoo vrij zijn to konien vernemen hoe
het- met de schoone Angela -gesteld is.
Dit zal voor mij eene groote eer wezen, hernam Christiaan.
Onze Angela z'al daarenboven gelukkig zijn u persoonlijk to
bedanken voor den onschatbaren dienst, dien gij haar komt to
bewijzen.
Na afscheid genomen te hebben van den jachtwaker, ging de
reiziger terug naar de plaats waar hij zijn paard had vastgebonden.
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Hij moest voorbij de pick waar eenige oogenblikken vroeger
het gevecht plants had.
Vruchteloos echter keek hij rond naar den bandiet, dien hij neert,o eveld had.
Nergens was eenig spoor van het lijk te ontdekken.
— Wellicht, zoo dacht de reiziger, was de boef enkel gekwetst
en is hij tot bezinning gekomen en koos hij het hazenpad, nadat
ik mij met Angela verwijderd had.
Hij vond nu spoedig zijn paard, maakte het los en sprong in
den zadel om zijn weg naar het kasteel Oudburg voort te zetten.
-----<><C>00.§‹.><>

ZESDE HOOFDSTUK.
.......--..<...----•-•■••-••

Ileinke in nieuwen Angst,
oo goed het ging, klauterde Heinke, na water en bloed
gezweet te hebben bij het zien van al het verschrikkelijke in de voorgaande hoofdstukkeu beschreven,
weer de steenen trappen op, en zocht hij den weg te
volgen, dien hij bij het komen gevolgd had.
Pas -echter had hij den tweeden onderaardschen gang betreden,
of hij hoorde voetstappen aan 't andere einde van den gang.
Meer dood dan levend keek Heinke rond of hij Beene schuilplaats ontdekte, waarin hij zich verbergen kon.
Het licht had hij instinktmatig uitgeblazen en dit maakte hem
het zoeken veel moeilijker.
TaAend ging hij langs , den wand op zijne stappen terug, en
kwam alzoo weer in de ronde kamer waar het bronzen beeld
stond, dat hij voor het beeld van O. L. Vrouw van Hal genomen
had.
Heinke ging achterwaarts, zijn blik strati gevestigd houdend
op het zacht schommelend licht eener lantaarn, die steeds dichter
kwam.
Op goed geluk uit kroop Heinke, zoo klein hij zich maken lion,
achter het beeld, en bleef daar met bonzend hart de gebeurte-'
nissen afwachten.
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Twee, minuten later, die Heinke twee eeuwen schenen, viel eene
zwakke sehemering door cle deur der ronde kamer, en hoorde
men de naderende stappen veel duidelijker.
.fie zonderlinge groep, voorafgegaan door Cornelis Dirix, die de
lafntaarn droeg, trad op dit oogenblik in de kamer.
Gelukkiglijk voor Heinke ging, de akelige stoet voorbij zonder
hem te bemerken, en verdween hij weldra in de folterkamer.
Nog eene poos bleef Heinke roerloos zitten en kwam dan behovdzaam uit zijnen schuilhoe4 te voorschijn.
Waakte hij werkelijk, of was het de nachtmerrie, die hem
bereed ?
Was dat boor Cornelis Dirix ?
Wat deed die bij die vermomde kerels, Welke in het maddernachtelijk uur in deze onderaardsche krochten God weet walk
beulenwerk verrichten kwamen ?
Licht durfde Heinke nu niet slaan, nit vrees dat de schemering
hem verraden zs ou.
-Tastend langs de wanden kroop hij dus voort en spoedde hij zich
.
zoo veel hij kon om nit deze helsche krochten te geraken.
Hij ging trap op, trap af, gangen door, links, gangen door, rechts
,.Hij bot4e tegen de wanden, struikelde over vooruitspringende
rotsstukken, rukte deuren open, viel, stond op, 'Ariel ander maal en
kwam eindelijk boven aan eenen trap, die met eene valdeur gesloten was.
't Was klaar dat hij eenen anderen weg gevolgd had dan lien langs
wellsen hij was binnengedrongen, want hij stond nu ONDER eene
deur terwijl hij bij het komen de deur VOOR zich. had.
ender eene tamelijke sterke drukking, Aslie Heinke met den
moed en de kracht der wanhoop tegen de deur uitoefende, ging
deze onrhpog.
Een sterke, frissche lucht woei Heinke tezelfdertijd in het gelaat,
terwiji een bleeke maanstraal door de smalle opening viel.
Heinke herademde !
Hij stond weer onder Gods lieven, heerlijken, vrijen hemel !
Hij Orukte de deur gansch open en liet ze achter zich weer toe
vallen.
Waar was hij nu ?
Vreemd keek Heinke rond en wreef zich de oogen uit.
Waar was nit HET ROODE KLOOSTER ?
Waar, de vreemdsoortige kamer met het geheimzinnige ledikant ?
Alles was verzwonden, spoorloos verdwenen !
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Hij stond midden eenen hoop dikke mergelblokken, die
wild dooreen gesmeien lagen, en waarover dichte braambosschen
heenslingerden.
De streek rondom echter scheen hem bekend, en then Heinke
Bult zich nit den hoop mergelblokken gewerkt had, en in een
soort van slecht onderhouden engelsch park stond, kwam hij
spoedig tot de overtuiging, dat hij in de nabijheid van het slot
van Oudburg Was.
Dit stond dus in onderaardsche en waarschijnlijk in geheimzinnige verbinding met het Roode Klooster.

Nu dacht Heinke aan zijne viool, die hij in de groote kamer op
de eikenhouten tafel had lagen liggen.
Voor geld 'loch goed ter wereld echter zou Heinke die thans
zijn ' gaan terug halen, hoe lief hem zijn speeltuig ook was.
Hij baande zich eenen weg door de struiken die verward over de
paden van het park hingen, en kwam spoedig bij den muur die
het ark van den weg arsloot, welke langsheen het Zonienbosch liep.
Hij volgde dien muur slotwaarts, in de hoop ergens eene deur
te ontdekken, langs Welke hij het park verlaten kon.
Reeds begon hij te wanhopen, daar hij enkel nog een vijftig
stappen van den _ingang des kasteels verwijderd was, en hij er
niet aandenken mocht langs daar het slot te verlaten, wij1 de

poortwachter hem gewis uitleggingen vragen zou over zijne
nachtelijke aanwezigheid binnen de muren van het kasteel.
Heinke wish maar al te wel dat de heer van Oudburg elken
boom voor eene galg hield, waaraan diegene werd opgeknoopt
die hij vermoedde hem in den weg te loopen. En Heinke
had dien nacht dingen ontdekt, die de heer van Oudburg, ge,
wis wenschte verborgen to houden.
Een tiental stappen ging hij nog verder, toen hij tot zijne
grootste vreugde bemerkte dat bier eene deur was.
Hij schoof den grendel weg en trok de dour open.
Heinke stond op de groote baan.
Hij was vrij, en op dit , oogenblik dacht hij noch aan hehsen,
noch spoken. Het heele bosch zou hij doorloopen hebben, nu hij
maar weer de lucht, de maan, de sterren, de boomers en de vijvers zag !
Pas echter had hij eenige schreden gedaan, of luisterend rekte
hij den hats en bleef staan.
Op de baan ' kwam een ruiter aangedraafd.
Wat zou dat nu weer beteekenen ?
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Bruno spoorde zijuen gast telkens aan zijnen roomer to ledigen. Blz. 37
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Op een omzien was Heinke in de gracht naast den weg verdwenen en gluurden zijne kleine grijze oogen over de baan.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

De aankomst, op bet Ilasteel van
Oudburg.
----64_49..------

e maan verlichtte de wit gekalkte muren van het kasteel
van Oudburg. De windwijzers blonken in het bleekgeekLchtig lieht, doch de voet van het slot was in
eene geheimzinnige schaduw gehuld.
'
De rechtervleugel van het kasteel drong tamelijk ver
.
in het Zonienbosch vooruit, zoodat hij, om zoo to zeggen, gansch
omsloten was _door de kaarsrechte beuken.
Geen enkel lichtje was aan een der talrijke vensters van dozen
vleugel to bemerken.
De linkervleugel daarentegen, niettegenstaande het gevorderd
uur, was door menigvuldige lampen verlicht. Doze lichten deden
de sombere lijnen van het kasteel nog sterker uitkomen, en weerkaatsten zich in eene breede en diepe gracht, die. het slot half
cirkelvormig omsloot.
Voor den ronden middentoren was de hooge poort, waar toe men'
langs eene valbrug toegang kreeg.
De ruiter, lien Heinke Bult nu weldra bemerkte, en die nie,
mand anders was dan de jonge ridder, welke Angela uit de
handen harer ontvoerders verlost had, reed tot voor de valbrug
en hield daar zijn driver staan.
Aan eenen pail naast den weg hing, aan eenón stevigen ketting bey
vestigd, eon koperen hoorn, die den ridder aan den monti
bracht.
Een zware, langgerekte Loon weergalmde.
Bijna op hetzelfde oogenblik werd eene raam in de hoofdpoort
geopend, en daarin verscheen het hobfd van den nachtwaker.
-- Wie zijt ge, riep deze den ruiter toe ?
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— Ik verlang de gastvrijheid -tot morgen, antwoordde de reiziger. .11( ben op reis naar Brussel, gelast met eene zending van
onzen genadigen Keizer Karel VI van Oostenrijk, in wiens dienst
ik mij als edelman bevind.
— De graaf van Oudburg is op reis, antwoordde de nachtwacht,
doch zijn noon, onze genadige heer Bruno, zal verheugd zijn u
te ontvangen. Wie 'nag ik aannielden ?
— Mijn naam is Ernest van Colmar, antwoordde de vreemdeling,
en den riddertitel won ik op het slagveld.
— Kom binuen, heer ridder, sprak nu de wachter op eerbiedigen
Loon, terwij1 de brug werd neergelaten en de poort geopend.
De wachter was nochtans verwonderd dat zulk hoog edelman
op zulk ontijdig uur alleen reisde, zonder eenig gevolg,, zonder
zelfs een enkelen rijknecht.
— Mijne twee dienaars, zei Ernest van Colmar, die de verwondering des wacirters scheen te raden, ‘ zullen morgen bij het aan
breken van den dag hier wezen. Het zijn twee verkleefde jongelingen, twee broed ers, die ik onderwege achterliet wip zij
voor mij zeer gewichtige boodschappen te verrichten hadden.
Een knecht, door den wachter geroepen, nam het paard bij den
toom, terwiji de ridder van Colmar door eenen breeden gang,
waarin een luchter van geslagen ijzer aan de zoldering hing,
naar de ontvangstzaal van het kasteel geleid werd.
Links van lien gang was eene hooge gothische deur die naar
do kapel van het slot voerde. Rëchts, een trap, die de wachter,
gevolgd door Ernest van Colmar, opsteeg.
Deze trap leidde naar de vertrekken van den linkervleugel.
Op het eerste verdiep gekomen, werd de ridder door talrijke,
gangers en kamers gebracht tot dat zijn geleider eindelijk eene
deur openstiet en met luider stemme aankondigde: de ridder
Ernest van Colmar !
Het vertrek waarin deze trans stond was ruim hoo--, van gewelf en met gro ote pracht gemeubel.d.
Op eene tafel, die midden in de zaal stond, bemerkte men talrijke
flesschen wijn, schotels met allerlande gerechten,. beschuit en fruit.
Niemand echter zat aan deze wel gedekte tafel.
De eenige persoon, welke zich in deze kamer be yond op het
oogeriblik dat Colmar er met zijn geleider binnentrad, was
een jong mensch van nagenoeg twintigjarigen ieeftijd, die in
zijne overpeinzingen gestoord scheen door het onverwachts binnentreden van den vreemden ridder.
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Die overpeizingen schenen van .zeer ernstigen, ja, zelfs van zeer
pijnlijken aard, te oordeelen althans naar de samengeperste lippen
van den jongen man, die voor den ridder een vreemde, doch voor
onze lezers een bekende is. Zij zagen hem inderdaad, aan 't hoofd
eener bende gewapende en vermomde ruiters, pas een uur geleden,
het voorplein van Het Roode Klooster oprijden en hoorden hem
door Cornelis Dirix met den naam van heer Bruno begroeten.
Bruno was inderdaad zijn naam en hij was niemand antlers
dan de zoon van den graaf van Oudburg.
Zoodra hij de stem van den wachter gehoord- had, trachtte
Bruno aan zijn gelaat een overschillige plooi te gown, en toen
hij den vreemden bezoeker te gemoet trail, deed hij geiveld om
beleefd, vriendelijk en hoffelijk te schijnen.
Nauwelijks echter had hij de gelaatstrekken van zijn nachtelijken bezoeker bemerkt, of Bruno wend ijselijk bleek.
Eene vlaag van razende -woecie scheen zich van hem meester te
maken. Hij bedwong zich echter nog tijdig genoeg zoodat Ernest
van Colmar niets van deze opkomende woeJe bemerkte.
- Wees welkom, heer Ridder, sprak hij.
— Uwe Exeellentie zal mij verschoonen over de wijze waarop
ik in uwe woning verschijn, zei de heel. van Colmar op harelijken toon. Ofschoon een vreemdeling ben ik zoo vrij u voor
eanen nacht gastvrijheid te vragen die, bij iroorkomend geval,
ik gelukkig zal zijn u insgelijks te schenken.
— Men klopt nooit te verkeefs aan de poorten van Oudburg.
Gij zijt welkom in mijns varlers huis. Ik betreur het dat hij zelf
afwezig is en u dus niet persoanlijk zijne hulde bieclen kan. Hij
bevindt zich sedert ettelijke dagen te Brussel.
— 't Is daarheen insgelijks dat ik mij begeef, hernam van Colmar.
Zoo gij derhalve eene boodschap voor uwen vader hebt, zal ik mij
volgaarne daarmede gelasten wiji het bijna zeker is dat ik den hoer
graaf uw vader aan het Hof ontmoeten zal.
Ik heb eene gansch geheime zendhg to vervullen die dnze
groothertogin ten zeerste aanbelangt.
- Ik dank u, heer ridder, om uwe welwillendheid. Ofschoon
mijn vader eerst pas sedert acht dagen het slot verlaten heeft,
zal ik van uw vriendelijk aanbod gebruik maken om hem nieuws
van ons to zenden.
Op dit oogenblik traden verschillende bedienden in de zaal.
Bruno had zijnen gast uitgenoodigd aan tafel plaats to nemen, en
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nu werden door de dienaars de glazen volgeschonken en de spijzen aangeboden.
Ernest van Colmar liet het zich wel smaken, en gedurende het
eetmaal werd nog over verschillende onderwerpen gesprOken.
De zoon van den graaf van Oudburg was, zooals Christiaan gezegd had, omtrent een en twintig jaar oud. Hij was groot, wel
gebouwd en had onbet-wistbaar het heele uiterlijk van een flink,
schoon jongel, in,(e. Ofs6hoon echter de oogen zwart glinsterend
en vol uitdrukking waren, oefenden zij toch geene aantrekkingskracht uit.
Het ware misschien moeilijk geweest te bepalen wat er onaamgenaams, wat er pijnlijks inlag, doch 't is stellig dat zij op dengene
wien zij aanblikten, e enen geheimzinnigen, eenen pijnlijken indruk
teweeg brachten.
`Zijn gelaat was olijfkleurig ; zijne lippen dik en bloedrood. Hij
had een laag voorhoofd en gefronste wenkbrauwen alsof een
drukkend verdriet ze voortdurend gespannen hield.
Zijn hoofdhaar was zwart als - de nacht en natuurlijker wijze
gekrold.
Zijne tanden waren regelmatig en blank als hagel.
Hij was koud, terughoudend en hooghartig van manieren. Voor
zijne minderen toonde hij zich steeds hardvochtig. Haatdragend als
hij was vergat hij nooit eene hem aangedane beleediging, of hetgeen hij daarvoor aanzag.
Om zich van eenen vijand te ontmaken was hij tot alles in staat.
Desnoods wist hij zijne gevoelens van haat ionder een masker
van onverschilligheid of zelfs van geveinsde vriendschap te verschuilen, tegenover dengene, die zich zijnen haat op den lials gehaald
had.
Zoo was Bruno, de eenige erfgenaam van den graaf van Oudburg.
Wat ook de oorzaak zijn mocht der ontroering, dic% zich van
hem had meester gemaakt, toen hij den ridder had zien binnentreden, die ontroering was thans geheel verdwenen en op het
gelaat van den jongen Bruno las men nog enkel eerie uitdrukking van guile vroolijkheid.
Bruno spoorde zijnen gast telkens aan zijnen roomer te ledigen,
doch hij zelf dronk zeer weinig. Van tijd tot tijd overvjel hem
nu weer als een waas van zwaarmoedigheid, doch zich geweld
aandoende, verjoeg hij zulks ook weer even spoedig en toonde zich
verder tot het einde van het avondmaal zeer opgewekt en vroolijk.
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Eensklaps stolid Bruno van tafel op.
— Verschoon mij heer ridder, sprak hij, zoo ik mij voor enkele oogenblikken verwijder. Ili wil u e'en vertrek doen gereed makers en zorgen dat gij or zoo goed mogelijk wordet geherbergd.
Ernest van Colmar beclankte, en Bruno verliet de zaal na
eerst een teeken gedaan te hebben aan een der tafelknechten
die hem omniddellijk volgde.
Bruno ging door eenen langen smallen gang en kwam -weldra in
een klein kabinet, dat toegang tot zijne eigene vertrekken had.
Daar wierp hij zich in eenen armstoel en sprak tot eenen dienaar,
die voor hem in eerbiedige houding staan bleef :
— Haast u en breng de rentmeester Leander hier.
De dienstbode boog en verdween.
Enkele oogenblikken later trail een grijsaard met hagelblan4 lie
haven in het kabinet. Zijn lichaam was echter nog kaarsrecht
en zijn stap was vast en zeker als die van een man in de
voile kracht des levees. Zijn gelaat was echter als een onbeweeglijk masker waarop geen enkele indruk te bespeuren was.
Want, was er in zijnen grijzen loerenden oogslag lets argwaan
wekkends dan bespeurde men tevens om zijne lippen een
welwillenden trek, welke dien slechten indruk ook weer onmiddellijk verdwijnen deed. En was het voorhoofd laag en achterwaarts hellend, en gaf zulks hem een somber en streng opzicht,
dan werd zulks ook weer dadelijk verholpen door het weiwillend
glimlachje, dat om zijnen mond bestendig te zweven scheen.
Zijne stem klonk zacht, ja, weemoedig zelfs, en zijne gebaren
wa ren aangenaam.
— Leander, sprak Bruno toen de rentmeester binnentrad,
wij hebben dezen avond laat nog eenen gast op het kasteel gekregen.
— Is uwe Excellentie niet tevreden over het avondmaal dat
ik hem heb doen opdienen? vroeg Leander, die dadelijk optgemerkt had
dat er iets gansch bijzonders lag in den Loon door zijnen meester,
aangeslagen.
— Ik ben er volstrekt tevreden over. Het avondmaal was op
de hoogte der gastvr.ijdheid van Oudburg... en wat ik nu verder
wensch is, dat orize gast zoo goed slap& als hij geavondmaald
h eeft.
L,̀--. Het zal gebeuren zooals gij verlangt, heer Bruno, -antwoordde
Leander, wien het scheen dat er eene zonderlinge sarrende spotter-
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mij in den toon zijns meesters lag. 1k heb bevel gegeven dat men
de eiken kamer voor den ridder in gereedheid brenge.
— DE EIKEN KAMER ? riep Bruno op schijnbaar verwonderden
toon. Hoe kwam de zonderlinge gedachte bij u op, Leander, onze
t,Bast in de eikenkamer te willen laten vernachten '?
— Is dat niet. de beste kamer die wij thans beschikbaar
hebben ? vroeg Leander, verbaasd over den toon en over
den zonderlingen glans der oogen zijns meesters.
— Ja, antwoordde Bruno. Doch,let Bens wel op mijn beste Leander.
Die Ernest van Colmar is een zendeling van Keizer Karel van
Oostenrijk en, iemand, die door den Keizer met zulke veneering
behandel wordt als deze Ernest van Colmar, moet door ons insgelijks
met gansch bijzondere huldeblijken bejegend worden.
Hoe komt het, Leander, dat gij er niet aangedacht hebt voor dezen
voornamtn gast de « roode >> kamer te laten bereiden ?
— De roode kamer, herhaalde Leander, terwij1 eene rilling horn
over het gansche lichaam voer, en eene uitdrukking der akeligste
Ontsteltenis uit zijnen blik straalde.
Doch, zich bijna oogenblikkelijk bedwingend, ging, , hij voort
— Uwe Excellentie wil waarschijnlijk schertsen ?
— Ik voel volstrekt geenen lust tot schertsen op dit oogenblik,
hernam Bruno op ijskouden toon. Het is waar,, de « roode > kamer ligt in den rechterv]eugel van het kasteel.
Ook waar is het dat die vleugel sedert jaren en jaren niet bewoond werd.
— En het is evenzeer waar, sprak Leander nu met bedwongen angst, dat uw vader, de gestrenge heer graaf van Oudburg,
het noch aan u, heer Bruno, noch aan mij vergeven zou onzen
gast in die kamer te hebben te slapen gelegd.
— Wat dat betreft, da 's mijne zaak, hernam Bruno. Of mijn
vader al of niet verbitterd zijn zou over dit punt, wil ik niet
bespreken. Aileen weet ik clat mijn vader thans te Brussel is en
dat ik, Bruno, tijdens zijne afwezigheid bier alleen heer en meester
ben en te bevelen heb. Het gerucht loopt dat het spookt in den
rechtervleugel. Ik heb nooit aan dergelijke gekke sprookjes
het minite / geloof phecht, doch : waar of niet waar, wij zullen
heden nacht het fijne van die zaak weten, want 't is precies eerste
meinacht.
Zijn er werkelijk spoken,' dan zullen ze dezen nacht wel komen
opdagen.

40

RIME KATE.

Het Coeval heeft ons eenen gast gezonden, die in de streek
teenemaal onbekend is. Hij kan derhalve niets wezen of vernomen
hebben van de gekke geschiedenissen die over het kasteel verteld worden. Wat er nu ook gebeure of niet, de redder schijnt
er mij uit loch van levende, noch van doode spooken benauwd to
wezen.
Zoodus, ging Bruno op bevelenden en strengen Loon- voort, ik
eisch dat de roode kamev dadelijk worde in gereedheid gebracht.
Indieii de ridder er den nacht doorbrengt en niet verontrust
wordt door geesten of spooken, dan zal zulks het meest afdoende
antwoord wezen dat men aan de kwatongen geven kan, en mijn
vader in eerste plaats zal gelukkig zijn to vernemen dat het
louter praatjes waren, die over den rechtervieugel van het kasteel in omloop gebracht worden, en, hij zal zich haasten de
deuren van het schoonste gedeelte des kasteels to doen openers.
- Genadige hoer, sprak Leander sidderend, ik bid u, ik smeek
er u om, laat uw inzicht varen... Uw gestrenge hoer vadeiheeft waarschijnlijk de ernstigste reden om to handelen zooals
hij handelde...
— Met aan de gekke histories to gelooven die rondgebabbeld
worden, schreeuwde Bruno met worde uit zijnen zetel springende.
Ehwel ! eene reden to meer dan' dat zijn zoon gedurende
zijne afwezigheid het geheim doorgronde dat dien rechtervleugel
omhult.
Leander, zoo ging hij voort, zijne dreigende zwarte oogen oheilspellend op den rentmeester vestigend, gehoorzaam zonder
bemerkingen to maken. Volbreng blindelings mijne bevelell zoo
niet, beken dan, dat gij moor weet dan gij zegg:en wilt over
de geheimzinnige kamprs en vertrekken van den rechtervleug.el.
- Uw Excellentie zal gehoorzaamd worden, antwoordde Leander,
die van onsteltenis sidderde. De ROODE KAMER zal in gereedheid
gebrach-t worden.
Die laatste woorden sprak Leander met zoo doffe stem, dat
Bruno ze bijna niet hooren kon.
— 't Is wel, zei de jonge graaf. En, zonder verder nog eery
enkel woord to spreken of zelfs nog eon blik op Leander to
werpen, verliet hij het kabinet.
Toen hij weer in de eetzaal trad, verontschuldigde hij zich bij
Ernest van Colmar over zijne korts-tonclige afwezigheid en hernam
hij de samenspraak daar, waar ze, bij, zijn heengaan, onderbroken
werd.
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Bruno toonde zich ten uiterste minzaam, en spoorde zijnen gast
steeds meer en meer tot drinken aan.
Hij deed. zich aan van Colmar onder zulk een gunstig daglicht
voor, dat deze eene warme genegenheid voor zijnen jongen
gastheer begon te koesteren.
Eenige glazen wijn werden nog geledigd en er verstreek een
uur zonder dat men het bemerkte.
I Was nu den uur in den nacht.
Bruno stond op en stelde zijnen gast voor hem naar het slaapvertrek te geleiden dat hij voor hem in gereedheid had doen
brengen.
Men riep een kamerknechten die de lamp van de tafel nam, en,
geVolgd door Ernest van Colmar en Bruno van Oudburg, eenen
waren doolhof van gangen doorliep.
Eindelijk vonden zij ten einde van eenen grooten gang den
ouden rentmeester Leander, die in eerbiedige houding voor eene
hooge, gothische, eikenhouten deur stond.
Hij ook droeg eene lamp, Welker licht op zijn vaal gelaat viel,
zoo vaal en aschkleurig dat men zou gemeend hebben het gelaat
van een lijk te zien.
Leander wierp eenen vluchtigen, doch smeekenden blik op zijn
meester als om hem to bidden toch van zijn inzicht of te zien
zoolang het daartoe nog tijd was.
Bruno echter hield zich alsof hij zulks zelfs niet eens bemerkte,
en, den kamerknecht terugzendend, wenkte hij tezelfdertijd dat
Leander met de lamp volgen zou.
Alle drie stapten Coen in eene soort van voorkamer of portaal,
Leander ging en opende eene deur die in den achtergrond der
voorkamer was aangebracht. Zij kwamen nu in eene kamer van
middelmatige grootte waaruit hen een eigenaardige geur tegenkwam. Die geur werd voortgebracht door eene soort reukkolen,
die op eene zilveren schotel te branden stonden.
Bruno begreep dat dit middel door Leander aangewend was
om de vochtigheid te bestrijden en den slechten geur te doen verdwijnen, die dit sedert jarea lang gesloten en onbewoond vertrek
vullen moest.
De bemeubeling van deze kamer was zwaar en ouderwetsch.
Men kon gemakkelijk bespeuren ' dat zij in der haast van het
ruwste stof gereinigd werd, dat de oude kussens der stoelen
An.
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waren weggenomen en door nieuwe vervangen die men in den
linkervieugel de kasteels gehaald had.
Deze tweede kamer doorstappend, ging Leander Ernest- van.
Colmar voor in eene ruime kamer, die hij zoo goed hij
kon gemeubeld had binnen den- uiterst korten tijd welke
hem daartoe gegund was geweest. Enkele behangsels waren door
versche vervangen ; hagelwitte lakens waren op het bed gespreid,
de stoelen hadden kussens die haast nieuw schenen.... een breed
fluweelen tapijt was op den vloer uitgestrekt en verscheidene
potten en vazen waren op de breede schouwplaat uitgesteld.
Dit waren de voornaamste schikkingen die men in der haast
genomen had om de ROODE KAMER een min of meer ooglijk
uitzicht te geven. Daar de geur der reukkolen uit het naburig
vertrek tot hier doordrongen, was de gansche atmosfeer ervan
doortrokken.
Leander stelde de lamp op de tafel... boog... en ging heen.
Maar toen hij den drempel der deur overschreed zuchtte hij
zoo- diep en zoo zwaar dat Bruno het hoorde.
De zoon van den graaf van Oudburg echter was nu te ver
vooruitgegaan dan dat hij nog terugtrekken kon.
- Er zou dus gebeuren wat gebeuren moest !
Hij wenschte Ernest van Colmar eenen goeden nacht, en Het
hem in de roode kamer alleen.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

He Fremijt.
lanzend stond Gods heerlijke zonne aan den holder
blauwen hemel en vroolijk kwetterden de lustige -vogels
in het groenende woud.
In de hooggewelfde, sombere ontvangstzaal van
Oudburg stapte Bruno onrustig heen en weer,
terwiji de oude Leander, bleek als een lijk, roerloos bij de tafel
stond.
Wie weet welke onheilen ons te wachten staan, sprak hij,
eindelijk het drukkende stilzwijgen verbrekend.
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Het is negen ure en nog is onze gast niet verschenen.
— Een bewijs dat hij rustig slaapt, grinnikte Bruno, en die
rust heeft hij, waarachtig wel verdiend na zijn heldenfeit van verleden nacht.
— Ik zei het reeds, heer Bruno, die zaak met jonkvrouw
Angela zal slecht voor ons afloopen.
— Gekheid, gekheid, mompelde Bruno, als tot zich zelven
sprekend.
Niemand heeft mij herkend en, zonder de vervloekte tusschenkomst van lien Ernest van Colmar zou thans de schoone jonkvrouw in onze macht wezen.
— Zou ik niet gain verneinen hoe onze gast den nacht heeft
doorgebracht ? hernam Leander wien het was aan te zien dat hij
van ongerustheid het niet langer uithouden kon.— Ga, en overtuig u Of de spoken hem ongedeerd lieten, zei
Bruno, en weer lag om zijnen mond den akeligen spottenden glimlach
die hem een duivelachtig uitzieht gaf.
Leander ging met wankelende schreden heen.
— Die oilwe gek wordt onverdraaglijk, zei Bruno hem nablikkend. Ik zal hem moeten in 't oog houden, zoo niet brengt
hij ons vroeg of laat in benarde moeilijkheden en dat moet kost
wat kost verhinderd worden, om 't even door Welk middel.
Leander stapte intusschen door de breede gangen van het kasteel en begaf zich met wankelende schreden naar den rechtervieugel.
Weldra stond hij voor de deur van het vertrek waarin wij
's avonds te voren Ernest van Colmar zijnen intrek zagen nemen.
Leander klopte op de deur.
Bijna onmiddellijk werd deze van binnen geopend en Mpgeruimd
en met lachend gelaat verscheen ridder Ernest van Colmar in de
opening.
— Mag ik hopen dat Zijne Excellentie een goeden nacht
heeft doorgebracht, vroeg Leander met geSaagde stem.
Het scheen den ridder als beschouwde de oude rentmeester
hem met angstige verwondering.
— 0 nooit sliel) ik heerlijker dan dezen nacht, antwoordde
hij, doch terzelfder tijd keek hij den ouden Leander zoo strak
in de oogen dat het wel duidelijk scheen als waren die woorden
de nauwkeurigste uitdrukking der waarheid niet.
— N. ben uiterst gelukkig zulks te vernemen, zeide Leander
wiens gelaat eensklaps ophelderde.
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Mag ik uwe Excellenlie verzoeken mij naar de zaal te volgen
waar mijn meester u wacht en waar ik het ontbijt deed opdienen ?
— Volgaarne, antwoordde Ernest van Colmar, ik volg u.
— Zijn mijne schildknapen niet aangekomen ? vroeg hij, door
een der hooge vensters naar buiten blikkend.
— Neen, Excellentie, tot nu toe meldde zich niemand voor u aan.
— Welk kasteel is dan welk men op eenigen afstand van
het bosch bemerkt ?
— Dat is geen kasteel hetgene Excellentie, 't is het voormalige
ROODE KLOOSTER, thans onbewo.ond.
De ridder vroeg geene verdere uitleggingen, , wip men op dit
oogenblik voor de deur der ontvangstzaal was aangekomen.
Ernest van Colmar bedwong de, opgewondenheid die zich
van hem meester maakte als hij nadacht dat hij in den onbewoonden en weinig voor eene ontvangst geschikten rechtervleugel van het kasteel was geherbergd geworden.
Dat zulks zijne reden had, daarvan was hij stellig overtuigd.
Overigens wat hij dien nacht ondervonden en beleefd had, zullen
onze lezers spoedig vernemen.
De ridder hield zich dus alsof hij werkelijk nooit beter
geslapen had.
Na het ontbijt genuttigd te hebben stond van Colmar op en
bedankte Bruno voor de verleende gastvrijheid. Hebt ge eenige
tijding voor uwen heer vader, dan zal ik die gaarne overbrengen, voegde hij erbij.
— Vermits gij de welwillendheid hebt mij zulks aan to bieden zal
Hi.. zoo vrij zijn van dit aanbod gebruik te maken, antwoordde Bruno.
Terzelfdertijd reikte hij aan van Colmar eenen gezegelden brief
over.
— Uwe boodschap zal trouw aan haar adres bezorgd worden,
antwoordde de ridder terwiji hij den brief aannam. Wanneer
zich twee jongelieden op het kasteel mochten aanbieden, gelief
hen dan te melden dat hun meester reeds vertrokken is en
dat ik ze te Brussel in ' den GOUDEN AREND zal verwachten.
Ilierna bedankte Ernest van Colmar voor de genoten gastvrijheid en nam hij afscheid.
*

*

*

De zon had haar hoogste punt aan het hemelgewelf bereikt,
als Ernest van Colmar de torens van Brussel aan den gezichteinder
begon te onderscheiden.
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Stapvoets reed hij voort in de schaduwe der boomen van het
woud, toen hij eensklaps door eene zware mannenstem werd
aangeroepen.
Ernest van Colmar hield zijn paard staan en blikte verwon-:
derd naar den kant der baan:
Daar stond de persoon die hem bij zijnen naam genoemd had,
ofschoon niemand in de streek, behalve de bewoners van
Oudburg, vermoeden konden wie hij was.
Die persoon was gehuld in eene lange, wijde bruine pij, om
zijn midden met ' eene clikke knoopkoord bevestigd.
De monnik, want dat moest de vreemdeling zijn, was hoog
van gestalte, kloek gebouwd ' en in de voile kracht des levens.
De kap der pij 'had hij over het hoofd getrokken zoodat Ernest
van Colmar moeilijk zijne gelaatstrekken bemerken ken, loch
de sterke glans die uit de zwarte oogen straalde, zeide hem
dat hij een man van buitengewone wilskracht voor zich zag.
— wie ziejt ge vriend, vroeg. de ridder, en wat verlangt ge
.
van mij ?
— Heeft de heer ridder Ernest van Colmar, buitgengewoon
gezant van Z. M. Karel VI, gelast met eene geheime zending
voor onze doorluchtige voogdes aartshertogin Maria-Elisabeth,
den wensch niet uigedrukt een onderhoud met mij te liebben ?
— Zijt gij dan de eremijt Joris en heeft mijn schildknecht u
gesproken ?
— Die ben ik inderdaad. Uw schildknaap ontmoette ik gisteren
nabij de, kiuis en hij deelde mij uw inzicht mede.
Wanneer uwe Excellentie zich de moeite geven wil af te
stijgen, zullen wij eenen binnenweg inslaan. Dicht hierbij staat
een voorloopig onbewoond jachthuisje, daar kunnen wij ongehinderd spreken.
Ernest van Colmar sprong uit den zadel, en, zOn paard bij
den toom nemend, volgde hij den eremijt.
Deze bracht hem weidra voor een eenzaam, verlaten jactithuis, stiet de deur open en trail binnen.
Ernest van Colmar bond zijn paard aan eenen boom vast en
trail dan insgelijks in de jachtwoning.
De eremijt had de kap nog dieper over zijn hoofd getrokken.
Zonder zich rekenschap te geven van zijne gevoelens, was
Ernest van Colmar van den beginne af tegen den eremijt inge.
nomen geweest. Hij mistrouwde hem en hij vroeg zich af welke
gelukzoeker zich onder die grove pij verborg.
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— Wij leven in troebele tijden, zoo begon ridder van Colmar,
en ge zult het mij niet, euvel duiden zoo ik wensch eerst bewijzen te hebben van uwe identiteit alvorens te spreken over
taken die van het hoogste gewicht zijn.
— Heel juist, Excellentie, en welke bewijzen verlangt gij ?
— Zeg mij wie u zendt.
De opdracht, die mij gedaan werd, heeft eeneft vorstelijken
oorsprong. 't Zij u voldoende te weten dat ik gevolmachtigd
ben in naam van den keizer te onderhandelen en over de hand
van Hare Hoogheid . Maria-Theresia beschikken kan, zooals u
blijken zal uit dit stuk.
De eremijt ontplooide op zijne knieen een geel perkament,
waaraan het groote keizerlijke zegel ping.
Hij hield Ernest van Colmar dit stuk voor.
— Inderdaad, hernam de ridder, dit stuk is echt en geeft u
volmaeht tot onderhandelen. Weet ge met welk Joel ik naar
Brussel gezonden werd ?
— Met het do'el de voogdes over het ontworpen huwelijksplan tusschen hare nicht (1) en den groot-hertog Frans van Lorreinen to onderhouden. Dit huwelijk moet onder eenen scepter
vereenigen de ' machtige- rijken van Oostenrijk, Bohemen
Hongarije en de Nederlanden.
Een_ enkele hinderpaal staat dit grootsche plan in den s weg ;
de tegenstand van Zitzka, het machtige hoofd der Boheemsche
opstandelingen. Zitzka, inderdaad, _ was vroeger kamerheer bij
h'ets Hongaarsche Hof en wist zich zoo volksgezind to maken dat
hij weldfaa aan het hoofd eener partij stond welke heden over
vrede 'en oorlog beslist en Karen hoofdman blindelings volgt' en
gehoorzaamt. Zitzka verzet zich tegen het ontworpen huwelijk
omdat hij de onafhankelijkheid ,van zijn vaderland wil vrijwaren
van Oostenrijkschen invloed. Het was daarom noodig de aartshertogin van het Hof to verwijderen en het huwelijk fn alle
stilt to doen plaats grijpen, wel verstaan, zoo aartshertog
Frans uw vriend daar vrede mede hebben kan. De aartshertogin is in de omtrekken van Brussel in 'verzekerde veiligheid
en, ofschoon Zitzka naar Belgi6 is afgezakt met een gedeelte
zijner zwervende troepen, durf ik toch de verzekering geven
dat wij alle hinderpalen zullen uit den weg ruimen.
(1)

Aartshertogin Maria - Elisabeth was de zuster van Keizer Karel VI van Oostenrijk.
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— Ik hoor dat gij inderdaad de persoon zijt met wien ik onderhandelen moet, zei de ridder.
Aartshertog Frans van Lorreinen, mijn doorluchtige vriend,
zond mij werkelijk met het doel te vernemen of de prinses
Maria-Theresia geneigd zou wezen dit huwelijk in de huidige
omstandigheden aan te gaan, ongedwongen, en uit vrijen wil.
Daarom is het echter noodzakelijk dat ik de jeugdige prinses
persoonlijk zie en spreke, want mijn vriend is veel te edel van.
hart dan dat hij erin toestemmen zou de prinses ten altaar te
leiden zoo deze er niet alleen om staatsredenen maar ook nit
voile gemoed, en voile hartsvrijheid in toestemt.
— Dergelijke wensch is allerbillijkst en vereert zoowel uw
vriend als zijn vertrouweling, sprak de eremijt.
— Zal ik dus Hare Keizerlijke Hoogheid voorgesteld worden ?
— Dat zult. ge.
— Wanneer ?
— Zoohaast gij zuiks verkiest.
— Dan hoe eerder hoe liever, want geene beslissing kan genomen worden zoo land ik niet; de eer genoten heb van een
onderhoud met de Aartshertogin.
— Bevalt het u morgen voorgesteld te worden ?
— Goed. Waar oitmoeten wij elkander ?
Gij gaat naar Brussel. Mag ik u vragen wa,ai- gij denkt at
te stappen ?'
— In den GOUDEN AREND op de GROOTE MARKT.
— Morgen, bij 't krieken van den dag zend ik u daar een vertrouwd persoon die u vergezellen zal naar eene bepaalde plants.
Kom echter alleen,. buiten u, mag niemand vermoeden dat de
Aartshertogin .Maria-Theresia in Brabant 's hoofdstad is.
— Mag ik den man vertrouwen die gij mij zenden zuM
— Gelijk . u zelven.
— Zijn naam ?
— Cornelis Dirix.
— Tot morgen dus, zei de ridder, die op het punt stond het
wac hthuisje te verldten.
— Een oogenblikje heer ridder, sprak de Eremijt op zonderlingen toon, ons onderhoud is nog niet geheel afgeloopen.
— Mij denkt, zei van Colmar, dat wij heden niets meer te
bespreken hebben.
wel !
— . 0 toch
,
— Welnu spreek dan, ik luister.
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- Wij spraken over den GROND der zaak en, naar ik hoop,
vindt uwe Excellentie dien van het allergrootste gewicht. Ik ook.
Nochtans moet ik verklaren dat er eene kleine BIJZAAK is waaraan ik niet minder belang hecht.
— En welke is die bijzaak ? vroeg Ernest van Colmar, toen
hij bemerkte dat de eremijt hem vragend aanblikte.
Ik stel eene voorwaarde voor 't voltrekken van dit huwelijk.
- Ik begrijp, gij verlangt eene belooning voor uwe bemiddeling.
- Juist geraden, zei de eremijt wiens oogen schitterden.
— En welke belooning verlangt ,ge ?
- Laat mij toe u zulks aan 't oor te zeggen, wedervoer de
eremijt, en terzelfdertijd boog hij zich naar den ridder en fluisterde
hem jets in 't oor.
Ernest van Colmar keek op alsof hij het te Keulen hoorde
do-nderen en wellicht zou hij zijne verbazing in woorden hebben
uitgebracht, zoo de zonderlinge eremijt hem met een gebiedend
gebaar niet het stilzwijgen hadde opgelegd.
Ernest van Colmar vergenoegde zich bijgevolg ongeduldig de
sehouders op te halen.
— Vinci ge mijne vraag overdreven, dan spreken wij verder
geen woord meer over de zaak en alles is afgemaakt, doch
bedenk dan ook wat uw vriend daardoor yerliezen zou.
— Wij zullen beslissen na mijn onderhoud met de Aartshertogin.
— 't Zij zoo, tot morgen dus, sprak de eremijt. Nu stond hij
zelf op en beduidde alzoo dat ditmaal het onderhoud voor goed
was afgeloopen.
Ernest van Colmar beantwoordde de diepe buiging, welke de
eremijt als afscheidsgroet voor hem maakte, met een koel hoofdknikje, sprong te paard en reed voort in de richting van Brussel.
Bij het jachthuisje, achter een dikken kastanjeboom verdoken
stond een struische Boer die den ridder spottend nablikte.
— Hij loopt in de val, zei de Boer plotselings op den eremijt
toetredend, die de deur van het wachthuisje achter zich toetrok,
hij loopt erin gelijk de twee jonge losbollen erin geloopen zijn.
— Hoe komt ge hier op dit uur, Cornelis, vroeg de eremijt
norsch, gij hebt mij waarachtig doen _ schrikken.
- Och, schrikt zoo'n kerel als Joris ook lachte Cornelis
Dirix, want die was het, en meteen klopte hij den eremijt gemeenzaam op den schouder. Ik kwam alleen maar om u te zeggen
dat in den verleden nacht alles netjes is afgeloopen en dat dus
de foegezegde dukaten eerlijk verdiend zijn.
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Xom heden avond in 't Roode Klooster : daar zal ik u uitbetalen en nu rechtsom, ginds komt Judde Marie met hare
Roze Kate aangeslenterd. Weg, zeg ik ii, ik vertrouw dat wijf
niet.
Cornelis Dirix gehoorzaamde en was weldra tusschen de struiken van het bosch verdwenen.
--nzgaks)orA.--.

NEGENDE HOOFDSTUL
0
-

Zitzua tie Illohemerhootdman
0

n gedachten verslonden, reed Ernest van Colmar..
voort.
Zonderling, mompelde hij, Koenraad, mijn trouwe
Koenraad, heeft zijne boodschap aat den eremijt gedaan. Dit blijKt nit mijne ontmoeting -met dien aardigen -gast dien ik volstrekt niet voor zoo heilig houd als zijne
pij veronderstellen doet. Waarom is Koenraad nosh zijn broekler
Herman dan niet terug gekeerd ?
— Halt ! klonk het Ernest van Colmar eensklaps tegen. De
ridder hief het hoofd op en zag voor zich, midden op den weg
een half als soldaat, half, als bohemer gekleed personaadje, dat
met erken uitgestrekten arm een met overgehaalden haan pistool
naar zijne borst richtte.
- Hola, kameraad, riep Ernest van Colmar, gij hebt eene
zonderlinge manier om de lieden goeden dag te zeggen, wat
verlangt gij ?
Staan blijven ! riep de bohemer in de hoogduitsche taal.
En waarom ?
- Dat zal u de hoofdman verklaren. , volg mij.
— Oho, eene baanstroopershistorie, lachte Ernest van Colmar,
en dat in klaarlichten dag.
— En zoo ik u niet volg, vroeg hij, zich insgelijks van de
duitsche taal bedienend.
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— Dan zal ik tegen mijn dank gedwongen zijn uwe Excellentie daartoe te dwingen.
Uwe Excellentie ? hernam de ridder verwonderd, zoudt ge
mij bij Coeval kennel' ?
- Misschien antwoordde de baanstrooper, daarvoor aanzag hem de ridder althans, loch, zoo ging hij voort, thansgenoeg . gepraat, laat ons gaan.
Midderwijl had hij het paard van den ridder bij den thorn
gegrepen en trok het van de groote baan in een voetpad
dat door het bosch kronkelde.
- Welaan, ik volg u, zei de ridder, die uit den zadel spron.gen nu gewillig den man volgde die hem zoo plotselings uit zijne
mijmering hacl gerukt.
Na een -halve uitr 'gams bereikte men eene groote op one plek
in het bosch, waarop eene gansche stad van tenten was opge-slagen !
Tusschen de tenten in, sionden., zaten of lagen halfnaakte
vrouwen en kinderen en ook enkele soldaten . die zich onledighielden met dobbelen of kaartspelen. Sommige kuischten hunne,
wapens of oefenden zich in het schermen.
Voor een paviljoen, dat een veel deftiger uitzicht had' dan al
de Overige'', en wa-arboven een wit en roodkleurig wimpel in
de Meizon klappei-de, zat, eene eigenaarIlige groep.
Voor den ingang stapte een- schildwacht heen en weer links
der tent, op het jeugdige gras, zat de schilderachtige groep
nit verschillende personen bestaande.
Vooral word van Colmar's aandacht geboeid- door een Bier pen,
sonen, eene jonge vrouw van onvergelijkelijke schoonheid.
De olijfkl-eurige tint van haar gelaat was zoo doorschijnend,
dat men om zoo te zeggen wader de huid het bloed in de -fijn
blauwe aders zag vloeien.
Scheen eene spaansche of italiaansche to wezen. Haar; voorhoofd, hoog en edel, was de sprekende uitdrukking van verstand
en goedheid.
Wat echter in doze schoonheid 't meest boeide en ook dadelijk
elken opmerkzamen toeschouwer aantrok, begeesterde en als door
eene geheimzinnige- macht vervoerde, dat was de buitengewone
glans der sprekende oogen, zwart als de zwartste nacht, geheimzinnig diep als 't eindelooze diep der ionpeilbare kolken van den
oneindigen- oceaan.
De uitdrukking diser oogen was zoo overweldigend, dat men
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als eene pijnlijke verlegenheid voelde als men onder hare aandacht viel.
Lange zwarte wimpers temperden echter die uitdrukking
wanneer de zonderlinge vrouw zulks noodig oordeelde.
Een stroom van lange, ravenzwarte haren golfde over een paar
welgevormde schouders.
De kleederdracht der jonge vrouw was even vreemd als hare
Oostersche schoonheid.
Achttien, hoogstens negentien jaren oud kon ze wezen en, te
oordeelen naar de eerbiedige houding waarin zich al de personen
harer omgeving hielden, was zij de kohingin in het vreemde kamp.
Naast haar zat een krijgsman van ruw uiterlijk, in de voile
kracht des levens.
Zwart kroezelhaar viel tot op zijne schouders. Zijn linkeroog
alleen stond nog in het krijgshaftig gelaat, dat hierdoor eene
uitdrukking van vreesaanjagende lindvoehtigheid kreeg.
Die veertigjarige man was Zitzka, de gevreesde Bohemerhoofdman die eenen doodelijken haat aan het huis van Oostenrijk
gezworen had en die zich uit alle macht en met alle geweld
tegen het ontworpen huwelijk van Vorst Frans van Lorreinen met
Aartshertogin Maria-Theresia verzetten zou.
Zitzka nam den jongen ridder, die op eenigen afstand was b'ijven
taan, van het hoofd tot ire voeten op, en eene uitdrukking van
tevredenheid kwam over zijn gelaat then dit vluchtig onderzoek
geeindigd was.
Weldra echter hernam hij zijn gewoon koud, strong uiterlijk
en vroeg op eenigszins barschen toon :
— Wie zijt gij ?
Ernest van Colmar was door zijne verrukking bij het aanschouwen der schoone jonge vrouw in zooverre m(egesleept, dat 110
tot nu toe voor geen der personen nit hare omgeving oog of
oor had.
De vraag van Zitzka riep hem tot de workelftheid terug. De
vraag echter had hij wel gehoord, maar verstaan had hij ze
niet.
Dat bemerkte Zitzka aan zijne vragende houding.
Daarom vroeg de Bohemeraanvoerder andermaal :
Wie zijt gij ?
Mijn naam is Ernest van Colmar, ridder in den dienst van
onzen_ genadigen Keizer, Karel VI van Oostenrijk.
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- Een vertrouweling van Aartshertog Frans van Lorreinen
voegde er Zitzka op eenigszins spottenden toon bij.
— Die eer geniet ik inderdaad, antwoordde van Colmar, en ik
zie geene reden in zulks te verzwijgen aan iemand die zoo goed
over mijn nederigen persoon is ingelicht.
- Gelieve plaats te nemen, Excellentie, hernam Zitzka, thans
op veel vriendeliiker toon, terwijl hij aan van Colmar met de
hand een naast hem liggende kussen aanwees.
Zich daarna tot twee knechten wendend, die op eenigen afstand
zijne bevelen schenen af te wachten, zei hij :
— Brengt wijn en zorgt voor een middagmaal.
De dienaars verwijderden zich, en de ridder zette zich op het
aangewezen kussen, tusschen Zitzka en de wonderschoone jonge
vrouw. Deze wierp een langen blik op den jongen ridder, en
liet haar oog eene wiji rusten op zijn edel open gelaat.
- Gij zult licht begrijpen, hoer Ridder, sprak Zitzka, dat de
gebruiken en plichtplegingen van een Bohemerkamp niet te vergelijkan zijn met die van het Keizerlijke Hof. Daarom zult go mij
niet ten kwade duiden dat ik u de vrouw, die aan uwe rechterhand zit, niet anders kan voorstellen dan als de Koningin der
Bohemen. Zij is mijne dochter niet, doch ik bemin haar als mijn
eigen kind ; al mijne mannen hebben voor haar het grootste
ontzag en den diepsten. eerbied. Zij is goed en lieftallig, en zal
gelukkig zijn uw verblijf in ons kamp to veraangenamen zooveel
het in hare macht is.
— Ik gevoel mij hoogst vereerd, jonkvrouw, zoo wendde zich
Ernest van Colmar tot de jonge vrouw, eenige stonden in uw
bijzijn to mogen doorbrengen.
- Eenige stonden, onderbrak Zitzka, denkt gij ons zoo
spoedig te verlaten ? Uw schildknaap, die zich Herman Het noemen,
meldtle mij nochtans dat gij mij over zeer gewichtige staatszaken
wenscht to onderhandelen.
— Is mijn schildknaap dus in 't kamp geweest ? vroeg van
Colmar.
- Gewis, hoe zou ik anders hebben kunnen weten dat gij
heden op eenigen afstand van onze legerplaats 'voorbij moest ?
stelde eene schildwacht op post met last u op te wachten en
hierheen to leiden. Dat alles naar aanleiding van 't bezoek van
den jongen Herman, die, 't zij te zijner eer gezegd, mij een
flinken en trouwen knaap toeschijnt.
Zonderling, dacht Ernest van Colmar, Koenraad en
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Herman kweten zich beiden van de hun opgelegde boodschap.
Belden echter hadden uitdrukkelijken last mijn na uitvoering der
hun gedane opdracht onmiddellijk te komen vervoegen; en geen
huniaer is weergekomen. Denkelijk echter zal ik ze te Brussel
ontmoeten, tenzij.....
Hier werd de ridder in zijne overpeinzingen gestoord door de
terugkomst der dienaars van welken de eene schenkbord met glazen,
de andere eene zilveren met wijn gevulde kan aanbrachten.
— Ik drink uwe gezondheid en uw eeuwig welvaren, zei van
Colmar, een beker met wijn nemend dien _hij aan de schoone
jonge vrouw aanbood, na er eerst -volgens boheemsch gebruik,
zijne lippen aan bevochtigd te hebben.
— 1k dank u, edele heer ridder, .antwoordde de aangesprokene,
.en drink op het welslagen der door u ondernomen plannen.
Het eenig oog van Zitzka schitterde onheilspellend bij het hooren
van dien heildronk.
Hij bedwong zich echter, nam insgelijks een beker, stiet dezen
tegen dien van den ridder en ledigde hem in een enkelen teug.
— Ik hoop dat gij ten minste tot morgen blijven zult, zei de
Bohemer, ons kamp is geen paleis, dock mijne, mannen zullen
u daarom niettemin een gevoéglijk leger verschaffen.
— 1k voeg mijn wensch bij dien van onzen geOerden aanvoerder, sprak op hare beurt de jonge vrouw.
— In dit geval ware eene weigering van mijnentwege onverschoonbaar, antwoordde Ernest ; andermaal een blik van bewondering op de jonge vrouw werpende : ik zal dus van de
guile gastvrijheid gebruik maken, mij door de schoone.....
— Mijn naam is Satanals, zei de jonge vrouw, die bemerkte
dat de ridder niet wist hoe den begonnen zin te voltooien.
— Satanals ? herhaalde Ernest van Colmar met de grootste
uitdrukking van verbazing.
— Zonderlinge naam, niet waar, heer ridder ? zei Satanals, en
een pijnlijk glimlachje speelde om hare rozenlippen.
— Al ben ik weinig in oostersche talen t' huffs, ik begrijp toch
de verschrikkelijke beteekenis van dien naam.
— Yerschrikkelijker zijn nog de geheimzinnige omstandigheden
waarin onze beschermelinge dien naam ontving, zeide Zitzka.
— Welke zijn dan die omstandigheden ? vroeg de jonge ridder.
— Het is mij niet geoorloofd die zonder de toestenming van
Satanals aan vreemden toe te vertrouwen.
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Verschooning, zei Ernest van Colmar op levendigen toon,
verschooning voor mijn onbescheiden vragen.
Zitzka stond nu op en, gevolgd door zijnen gastheer, ging hij naar
de groote tent waarin eene rijk beladen tafel was opgesteld.
Ernest van Colmar, de verfijnde edelman, gewoon aan al de
pracht: en het uitwendig praalbetoon van het Keizerlijk Hof, gevoelde zich in deze bohemerstent volstrekt niet misplaatst.
Wel integendeel, de ietwat barsche uitdrukking die over het
mannelijk gelaat van Zitzka lag uitgespreid, getuigde van eene
rechtzinnige, ja, guile openhartigheid,. en onder de kleedij van den
Bohemer aanvoerder ontdekte van Colmar spoedig den bescfraafden
en wel opgevoeden edelman.
De ridden zat aan tafel naast Satands. Zitzka rechtover zijnen
gast en weldra waren de drij nieuwe kennisson de beste vrienden
ter wereld.
Weldra echter stond Satanals op.
— De manschappen hebben zich reeds in hunne tenten terug
getrokken, zei ze naar het voorhangsel tredend, de wachtvuren
zijn aangelegd en de posten uitgezet. Het is tijd dat ik mij
insgelijks in mijne tent teru.gtrekke.
Zitzka deed een teeken met de hand.
Een oogenblik later traden twee Zigeunermeisjes in de tent.
Zij waren blijkbaar in , dienst van de schoone zwarte vrouw die,
beleefd van Ernest van Colmar afscheid genomen to hebben,
gevolgd door de twee meisjes, naar buiten trail om hare eigene
tent op to zoeken.
- Dat God over u wake en u zegene, edel kind, murmelde
Zitzka een smeekenden blik ten Hemel werpend.
Daarna stond hij insgelijks op en leidde zijnen gast naar eene
tent die in twee Afdeelingen was verdeeld.
Ian eene snort van voorkamer stonden verscheidene lage
zetels. In eenen hook waren allerhande wapens opgQhangen. De
tweede plaats was als slaapstede ingericht.
— Goeden nacht, zei Zitzka, zijnen gast de hand reikend.
- Goeden nacht, hoer hoofdman, antwoordde van Colmar, en
hij drukte de hem toegestOken hand recht hartelijk.
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Greheimzinnige Naeht
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auwelijks was Zitzka heengegaan, denkelijk om zijn
eigen slaapvertrek op te zoeken, of van Colmar liet
zich in eenen der zetels vallen, en weldra was hij in
eene diepe mijmering verzonken.
Hoeft het gezegd Welk het onderwerp was dat tot
dit mijmeren aanleiding gaf.
Waaraan kan een jong ridden droomen die verscheidene uren
in gezelschap eener buitengewoon schoone en bekoorlijke jonge
vrouw doorbracht ?
Ernest van Colmar droomde dus van Satan gs, het vreemde,
zonderlinge wezen dat eene om zoo te zeggen bovennatuurlijke
aantrekkingskracht op hem uitoefende.
Hij droomde, dock zijne oogen waren niet gesloten.
Hij had integendeel niet den minsten lust tot . slapen , zijn hoofd
brandde en hij was van meening dat de frissche Meinachtlucht
hem zou verkwikken.
Onder den invloed Bier gedachte stond hij weldra "van zijne
zitplaats op, en verliet hij de tent.
De mach ' scheen helder en verlichte de tent van Zitzka beneens
de omliggende paviljoenen der manschappen.
y
Alles was stil. Geen levend wezen verroerde in de nabljheid,
want de wachtposten stonden aan den karat van 't bosch en
konden niet zien wat er binnen het kamp omging. Aileen wat
daar buiten lag en voorviel was aan hunne beproefde waakzaamheid toevertrouwd.
Zonder to wezen waarheen hij zijne schreden richtte, kwam
van Colmar weldra in een smal boschpad terecht, dat hem
weldra in een soort van doolhof voerde.
Nu herinnerde hij zich eensklaps dat Satanais deze richting
gevolgd had, toen zij, over een paar uren, met hare dienstmeisjes
de tent van Zitzka verlaten had.
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Een gevoel van kieschheid zeide hem dat hij op zijne tschreden
moest terug gaan, hetgeen hij ook onmiddellijk doen ging, then
hij eensklaps een rood licht tusschen de boomen van het bosch
pinken zag.
Dat licht bewoog zich tusschen het jonge loof, nu op-waarts,
dan weer omlaag, nu rechts, dan links. 't Was als zweefde het
tusschen de boomen van 't woud als een zonderlinge nachtvogel.
De nieuwsgierigheid van Ernest van Colmar, reeds ,hevig, geprikkeld door de gebeurtenissen waarvan hij den vorigen nacht
oog- en oorgetuige was, deed den ridder nu ook besluiten
te blijven en te onderzoeken wat dit geheimzinnig licht betee,
kende.
Behoedzaam trad hij vooruit. Hij ging over een smal brugje,
dat over eene snelvlietende beek tag, en kwam weldra voor
eene tamelijk steile rotshoogte. 't Licht was plotselings verdwenen.
Ernest van Colmar blikte rond en nu zag hij weldra een
ander lichtpunt, dat als in den grond verdoken zat. 't Was in
den ,rotswan.d, rechtover de plaats waar hij stond, dat hij het
lichtje bemerkte.
Nader tredend kon hij waarnemen dat er eene soort van opening
in den bergwand was, groot genoeg om als ingang .tot eene
spelonk te dienen.
Ernest van Colmar bleef besluiteloos staan nidt wetende of hij
zou binnengaan of terugkeeren.
Daar hoort hij, op enkele stappen afstand, geritsel in het hout.
Nauw had hij den tijd zich achter eenen boom te verbergen of
hij ziet verschillende mannen en vrouwen te voorschijn treden
uit het dichte struikgewas.
Allen hadden het gelaat onder een zwart masker verborgen.
De gansche processie verdween weldra in de spelonk, die hij
voor zich zag, en wederom werd alles stil in den omtrek.
Wat zou hij nu doen ?
Zijn besluit was spoedig gènomen.
Hij zou weten wat er hier gebeuren ging.
Hij ,trad voorzichtig uit zijne schuilplaats te voorschijn, keek
behoedzaam rond of hij ook eenig onraad ontwaarde, en stapte
daii de kleine ruimte over, die hem vai den ingang der bergholte
scheidde.
All. 5.

Eigenclom.
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De maan scheen helder en verlichtte de opene plek waarover
hij met versnelde stappen heenliep.
In de verte baste een hond.
De ingang was tamelijk hoog en breed, doch het struikgewas
bedekte hem gedeeltelijk, terwiji een vooruitspringende rotsblok
hem langs de tegenovergestelde zijne insgelijks gedeeltelijk aan
't zicht onttrok.
In een soort van donkeren gal* bleef van Colmar staan.
Hij drukte zich zoo dicht tegen den muur als hem mogelijk
was, en wachtte dan eenige oogenblikken.
Op eene soort van steenen tafel, een weinig links van den ingang, brandden verschillende lichttoortsen die een smokend en
flakkerenal licht door eene tamelijk ruime holte in het bergwand
wierpen.
De gemaskerde mannen en vrouwen waren rond die tafel
neergehurkt.
Eensklaps sprongen alien recht en richtten het hoofd naar den
achtergrond der holte.
Door eene aldaar aangebrachte deur traden nu twee nieuwe
personaadjes binnen.
In den dezer herkende van Colmar dadelijk Zitzka, den aanvoerder der Bohemers.
Aan zijne hand geleidde hij eene vrouw, wier hoofd met eenen
sluier bedekt was.
Wie was die vrouw ?
Was het Satanals ?
Die twee vragen rezen onmiddellijk in den geest van den
ridder.
Niet lang moest hij het antwoord wachten.
Zitzka trail naar de tafel waar hij staan bleef, altijd de hand
der vrouw in de zijne houdend.
Zijn eenig oog waaruit woede en haat straalden, rustte beurtelings op elk der gemaskerde personen.
Deze bogen alien zwijgend het hoofd, als had die blik hen
met angst en ontzetting geslagen.
De vrouw hief nu den rechterarm op en schoof den sluier weg,
die hare gelaatstrekken verborg.
Ernest van Colmar had de grootste moeite een uitroep van
verbazing to bedwingen.
Was het werkelijk Satanals ?
het niet ?
Was
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Langzaam liet zij hare bliklen over de vergadering weiden.
Die blikken waren dezelfde als die van Satanals !
En toch was zulks onmogelijk, want die jonge vrouw, die in
deze nachtelijke vergadering verscheen, was blond, goiidblond en
hare gelaatskleur was .....kleurig terwijl Satanals ravenzwarte
haren en olijfkleurige gelaatstrekken i had.
En toch, dat waren dezelfde prachtige lijnen, dezelfde majestueuze hooding als die van de jonge vrouw, welke van Colmar in
het bohemerskamp ontmoet had.
Nauwelijks echter had de ridder deze bedenkingen gemaakt of
eene der gemaskerde vrouwen trad naar het jonge meisje.
Marietta, sprak de • vrouw, bij alles wat u duurbaar is, bij alles
wat gij hier beneden acht en lief he,bt, kom terug tot ons ! Het
verleden zal vergeten en vergeven zijn !
— Aanhoort mij enkele oogenblikken, sprak nu op hare beurt
de blonde jonge vrouw, .met eene stem die -den ridder naar het
hart ging, want die stem, dat was de stem van Satanals, aanhoort mij, • met alle aandacht. Ik ben hier niet gokomen met het
inzicht op mijn eerst genomen besluit, dat gij kent, terug to
keeren. Ik weet hoe onverbiddelijk strong de wetten zijn, die u
beheerschen ; ook is het uit den grond mijns harten dat ik u
alien dank voor het inzicht, iom mijnentwille, het verleden to
vergeten.
Immer zal ik den eed getrouw , blijven die ik u en onze instellingen gezworen heb, maar wat• ik u vraag is mij in vrijheid to
stellen. Stemt toe en bepaalt zelfs welken losprijs ik u in goud
betalen moot.
Terwiji zij die woorden sprak, kwam eon droof glimlachje op
hare lippen en met angstige blikken wachtte zij het antwoord
dat volgen moest.
— Neen, Marietta, sprak nu weer de vrouw, die eerst gesproken
had, wij verzaken liever aan dat goud dan u to laten heengaan.
Gij zult bij ons blij von.
— Nooit ! riep het blonde meisje nu met eene buitengewone
krachtdadige stem, ik wil, ik zal vrij wezen !
Voortaan zult ge, mij ook niet moor Marietta noemen. M. heet
Etna en , van dit oogenblik of zal ik den naam dragon, welken
mijne moeder mij gar !
Bij doze verklaring helderde eensklaps het gelaat van Zitzka op.,
Zijn oog, waaruit thans begeestering en oneindige liefde straalde,
rustte met welgevallen op het schoone jonge blonde meisje,
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Gedurende verscheidene minuten bleven alien sprakeloos. Eene
doodsche stilte heerschte in het hol.
— Oa dan, riep de vrouw die de aanvoersters scheen, ga
vermits gij het verlaingt, maar vergeet nooit dat . . . . .
Op dit oogenblik hoorde Ernest .van Colmar een zonderling geruisch
dichi bij de plaats waar hij stond. Nog vaster drong hij zich
tegen den wand en keerde het hoofd naar den kant waar hij
het gerucht vernam.
In het half schemerdonker, dat in den gang heerschte, zag hij
eenen als monnik. of eremijt gekleeden persoon, wiens hoofd gansch
verdoken zat in de kap zijner - pij. De monnik ging naar den
achtergrond der spelonk. Hij schoof echter- derwijze langs de
bergwanden voort, dat hij achter de ronded tafel geschaarde personen kon heensluipen zoiader dat een hunner hem bemerkt had.
Zoo gezwixd was de monnik verschenen, en ook weer verdwenon dat van Colmar zich werkelijk - afvroeg of hij waakte
of het voorwerp eener zinsbegoocheling geweest was.
Toen hij weer zijne blikken naar het tooneel richtte, dat hij
zooeven voor oogen had, zag van Colmar de vrouw, die het
woord gevoerd had, in dreigende houding voor Etna staan.
— Gij zijt vrij, sprak de vrouw op verbitterden toon, gij kunt
gaan waarheen gij v.erkiest, doch . . .
— Gaat dit tooneel nu weldra eindigen ? vroeg Zitzka, nu
plotselings de vrouw in de rede vallende.
— Ik heb spoedig gedaan, hernam de vrouw. Slechts een enkel woord nog heb ik te zeggen. Aanhoor mij met geduld, Zitzka,
en ieerneem dat het goud welk gij ons aanbood voor den losprijs
der Monde vrauw, het goud, dat volgens afspraak dezen nacht
moest oyergeteld worden, door mij geweigerd wordt.
— Bij den Hemel, riep Zitzka op woedenden toon, die beleediging zal niet ongestraft blijven.
— loud u kalm, Zitzka, hernam de vrouw op gebiedenden
Loop, en herinner u de plechtige belofte.
— Geduld, nog een enkel oogenblik geduld, smeekte Etna,
hare blikken op Zitzka richtend. Zitzka deed - bij deze aanroeping zichtbaar geweld om zijne steeds toenemende woede te
bedwingen.
— Hebt gij mij nog lets anders te verklaren ? vroeg Etna
zich vervolgens tot de vrouw wendend ?
De vrouw antwoordde niet.
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— Mij dunkt Bat gij ongelijk hebt de sore te' weigeren,
die de hoofdman der Bohemers de goedheid had ter mijner
beschikking te stellen.
— Wij zullen dit good niet aanraken, riep boos de vrouw !
En nu Marietta, Etna of hoe het u ook believen zou u te
doen noemen, ga en wees vrij, doch beef voor onze wrack, die
u vervolgen zal ! Gij zijt gevonnisd en veroordeeld tot de marteling . . . . . . . .
— ..... der BRON\ZEN VROUW, riep eene zware bass-tem, die
uit den schoot der aarde scheen te komen.
Op hetzelfde oogenblik zag men den fnonnik uit de rotshoeken
te voorschijn treden en naar de steenen tafel treden.
Etna bracht een snijdenden pijnlijken gil uit . . . . . en van
Colmar zag haar wankelen en vallen als had de, Bonder haar
getroffen.
, Toen werden de lichten als bij tooverslag uitgedoofd . . • • • •

zwarte akelige duisternis heerschte in de spelonk.
Ernest van Colmar sprong vooruit en wierp zich in de richting der plaats waar hij Etna had zien wankelen en vallen.

ELFDE HOOFDSTUK
-------0.1

IlDe Avolituren

in de Spelonk

lleen de kreet 'door Etna geslaakt verried de ontsteltenis, die de plotselinge verschijning van den Eremijt
had teweeg gebracht.
Zelfs Zitzka was sprakeloos gebleven.
Ernest van, Colmar had den tijd niet na te denken
om tot eenig besluit te komen, want hij hoorde en voelde een
gedrang naar den uitgang der spelonk en het was klaarblijkend
dat al de personaadjes van dit nachtelijk tooneel worstelden ow
het eerst dien uitgang te bereiken.
Ook hoorde Nan Colmar dat er in den achtergrond der spelonk
eene hevige worsteling plaats greep : na enkele oogenblikken
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echter hield langs dien kant alle gerucht op, en een lichaam viel
log ter aarde.
De ridder sprong door de duisternissen heen, stiet de vluchtende
personen rechts en links op zijde, en spoedde zich naar de
plaats waar Etna gevallen was.
Eensklaps botste hij met zulk geweld tegen eenen persoon, dat
deze, door de hevigheid van den stoot, ten gronde rolde.
Tot zijn grootste genoegen voelde Ernest van Colmar weldra
onder zijne tastende handen de golvende haren eener vrouw;
hij begre'ep toen dadelijk dat de persoon, dien hij omvergeloopen
had, op 't punt was de in bezwijming gevallen jonge vrouw te
ontvoeren.
Overtuigd dat men jegens Etna met slechte inzichten bezield
was, ontrukte haar van Colmar aan de handen van haren ontvoerder, die haar nog voortdurend met hardnekkigheid bij haar
kleed vasthield.
Op hetzelfde oogenblik bracht deze aan van Colmar eenen
steek toe met eene dagge.
Gelukkiglijk was de dichte duisternis een beletsel voor den
ellendeling, want hij moest, in het donker, in 'twilde rond steken.
De slag, met buitengewone hevigheid toegebracht, kwam op
de gesp van den band terecht waarmede van Colmar zijn zwaard
bevestigde.
Zonder Etna los te laten, gaf Ernest van Colmar aan zijnen
tegenstrever in volle gelaat eenen zoo geweldigen vuistslag dat hij,
zonder zelfs een enkelen zucht te slaken, achterover op den
grond tuimelde.
Zonder zich den tijd te gunnen te onderzoeken of zijn tegenstander voor goed schadeloos gemaakt was, nam de ridder, de jonge
vrouw in zijne krachtige armen en ijlde hij met haar naar den
uitgang der grot.
Was Etna dood of lag ze enkel in bezwijming ?
Ernest van Colmar trachtte zich hiervan te overtuigen zoodra
hij buiten in het maanlicht kwam..
Hij legde de jonge vrouw zachtjes op het gras,_ en nam haren
pols in zijne handen de pols klopte, doch zeer zachtjes.
— Slechts in bezwijming, murmelde de ridder tevreden, laat
ons nu spoedig hier vandaan zien te komen.
Hij trok zijnen degen, nam Etna op zijne schouders en stapte
vastberaden naar het voetpad, dat tusschen het struikgewas door
het bosch kronkelde en naar het kamp der Bohemers voerde.
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Eensklaps viel zijn blik op een aantal glurende oogen, die hem
van den boschkant aanblikten.
Daar stonden inderdaad, achter de boomen verscholen, de
vermomde mannen en vrouwen, die wij in de spelonk gezien
hebben.
Ernest van Colmar dacht niet anders of hij zou hier een
gevecht te. leveren hebben op leven en dood.
Hij was vast besloten Etna te redden, of voor hare verdediging
te sterven.
Hij was inderdaad stellig overtuigd dat al het gebeurde van
dezen nacht niets anders was dan het gevolg van een vooraf
beraamd plan tusschen de vermomde vrouwen en mannen en
den eremijt, dien hij vermoedde niemand anders te wezen dan
Joris, dezelfde, then hij daags to voren ontmoet had in het jachthuisje.
Die persoon was gewis een geLukzoeker, een schurk die, het
kluizenaarskleed misbruikte om des te gemakkelijker zijne schelmstukken te kunnen uitvoeren.
Ongetwijfeld had hij buiten de spelonk zijne handlangers uitgesteld, en hadden dezen last zich kost wat kost van Etna
meester to makers.
Ongetwijfeld ook zou Ernest van Colmar tegen minstens tien
aanvallers te strijdon hebben.
Hierin bedroog hij zich nochthans; want nauwelijks haddne
de boeven bemerkt dat de persoon, die Etna in zijne armen wegdroeg, Zitzka niet was, of 66n uit den hoop riep met van angst
bevende stem
— Wij zijn verraden !,
Vlucht, Vlucht !
Die raad werd onmiddellijk gevolgd , en tusschen het kreupelhout hoorde men het knetterend kraken, van takken die gebroken
worden door een hoop vluchtende personen, die . in de richting
van het Roode Klooster voortijlden.
Ernest van Colmar was oprecht tevreden zoo gemakkelijk van
zijne talrijke tegenstanders verlost te zijn, en hij hoopte dat de
weg naar het legerkamp hem nu door niets meer verhinderd zou
worden.
Hij spoedde zich over het kronkel-end voetpad voort en kwam
bij het brugsken dat over de beek . lag. Juist op dit oogenb!ik
opende Etna de oogen. Een zware zucht ontsnapte hare Borst.
Ernest van Colmar haastte zich haar op den boord der beek to
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laten neerzijgen, dompelde zijne handen in het heldere water en
besprenkeide het voorhoofd der jonge vrouw met enkele frissche
droppels. Nu ontwaakte zij geheel en al nit , hare bezwij ming en
sidderend vroeg ze :
Waar ben ik ?
- Vrees niet, jonk-vrouw, antwoordde van Colmar, ik ben
een vriend en wil u volstrekt geen kwaad.
— .1k dank u, ik dank u, hernam Etna. Zij , streek met de
hand over haar voorhoofd, als om zich te herinneren wat er met
haar was voorgevallen. Dan zette zij zich op het gras naast
van Colmar neder, en keek hem vol betrouwen aan.
- Heer ridder, zei ze, gij hebt mij dezen nacht een grooten,
onschatbaren dienst bewezen, want ik ben overtuigd dat
gij het zijt, die mij uit de macht van lien ijselijken man gered
hebt. 0 ! ....... Etna bedekte zich het gelaat met beide handen
en een huivering deed al hare ledematen sidderen.
't Was blijkbaar dat zij onder den indruk eener geweldige ontroering was en dat de herinnering aan het voorgevallene haar
met angst en ontzetting sloeg.
Ernest van Colmar vreesde onbescheiden te wezen en Wilde
het jonge meisje geene vragen doen omtrent . het voorgevallene
waarvan hij getuige geweest was.
'Weldra werd Etna meer lbedaard en, hare hand op den arm
van den jongen ridder leggend, murmelde ze :
weet wie ge zijt, en ben
— Dank, dank heer ridder
overtuigd dat gij mij Uwe bescherming' niet onttrekken zult.
- Weet gij wie ik ben ? vroeg van Colmar ten uiterste verbaasd over de woorden der jonge vrouw.
- Ja, hernam deze lachend, men noemt' u ridder Ernest van
Colmar.
— .1k weet waarlijk niet of ik het voorwerp eener zin:sbe:goocheling niet ben, riep Ernest van Colmar ; ik zag u heden nacht
voor de eerste maal zonder dat gij zelfs van mijne aanwezigheid
lets kondt vermoeden. Ik zag u, omringd van, vermomde personen,
die ik veronderstelde, en niet ten onrechte, uwe onverzoenlijke
vijanden te wezen, en wier verraderlijke inzichten enkel in bédwang
werden gehouden door de tegenwoordigheid van den dapperen
aanvoerder Zitzka,
Hoe zou ik hebben kunnen veronderstellen dat
t.die ik
in zulke geheimzinnige omstandigheden voor de eerste maal
zeg ik, veten kondt wie ik ben ?
aantrof, dat
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— Uwe verwondering is begrijpelijk en, nochtans, zal ze verdwijnen als ik u zal verklaard hebben dat ik u dezen namiddag
gezien heb terwiejl ge in gesprek waart met den aanvoerder
Zitzka en met Satanals ; gij, echter, hebt mij toen niet ongemerkt.
— En wie is Satanals, wie zijt gij zelve ? vroeg Ernest van
Colmar met begeestering.
— Satanals is mijne zuster, antwoordde Etna met eenigszins
trillenk stem.
— Dat dacht ik, toen ik u voor de eerste maal zag, want al
ligt er tusschen u beiden het versail van dag en nacht, toch zijn
uwe trekken dezelfde als die uwer zuster.
— Wij zijn hiderdaad tweelingzusters,' sprak Etna op bewogen
Loon, en er- ligt waarlijk eene zoo sprekende gelijkenis tusschen
ons dat de personen, die ons voor 't eerst leeren kennen, er diep
door getroffen zijn. ' Doch, ik heb u genoeg over mij zelve
gesproken, vertel mij thans, hoer ridder, hoe de zaken -eigenlijk gebeurd zijn, opdat ik wete -Welke mate van dankbaarheid
ik u schuldig ben.
— Om rechtuit te spreken moot - ik u verklaren dat ik
in de spelonk getuige geweest ben van de zonderlinge gebeurtenissen waarin gij, zelve de voornaamste rol speeldet.
— En wat Coeval voerde u naar die spelonk ? vroeg Etna, hare
oogen zoo sprak op den ridder vestigend, als wilde zij tot in de
diepste plooiên van zijn hart lezen.
— Ik kon niet slapen en, niet wetende hoe den nacht door
te , brengen, verliet ik, de tent, en ik slenterde tusschen de boomers
van het bosch toen ik eensklaps een zonderling rood licht bemerkte,
dat dadelijk mijne nieuwsgierigheid opwekte. Ik ging in de
richting van het roode schijnsel, en zoo be yond ik mij _weldra bij
de opening, waardoor ik verscheidene vermomde vrouwen en
mannen zag binnen gaan.
Ik volgde hen en, mij behoedzaam tegen de bergwanden dringend
kon ik ongemerkt getuige zijn van hetgeen volgen moest.
— En gij zaagt alles wat vporviel ? vroeg Etna terwiji hare
schoone oogen van bange verwachting schitterden.
— Zooals gij zegt.
— Alle$ ? alles ? vroeg ze met steeds grooter wordenden
angst. Hoe liep het dan eindelijk met mij of dat gij verplicht
werd uwe schuilplaats te verlaten en ter mijner hulp te snellen ?
— De lichten , werden plotseling uitgedoofd, gij slaaktet een
scherpen noodkreet en, door de dichte duisternis heen sprong
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ik oogenblikkelijk naar de plaats waar ik u zap,. ten gronde
zijgen. Een man had u gegrepen en AA/Tilde u ontvoeren; in de
duisternis liep ik hem bij Coeval zoo geweldig tegen het lijf
dat hij viel. Hij hield u noehtans bij uwe kleederen vast
en trachtte, mij met zijne dagge te vermoorden. De steek
slag echter schampte af op mijne riemgesp en ik ontrukte u
aan zijne handen. Daarna gaf ik uwen belager eenen vuistslag in
het gelaat zoodat hij bedwelmd zal neergevallen zijn, want
van dat oogenblik af deed hij althans geene poghig meer om
u te grijpen.
- Denkt gij niet dat hij door den slag zou kunnen gedood zijn ?
vroeg Etna met zonderlinge gejaagdheid in de stem.
- Dat weet ik niet, 't was te donker om iets in de spelonk te
kunnen onderscheiden; en ik heb mij gehaast u in veiligheid te
brengen.
— Nog eene vraag :
Denkt gij dat de man, die mij trachtte te ontvoeren, dezelfde
eremijt is die op een gegeven oogenblik plotseliiig in de spelonk
verschenen is ? vroeg Etna verder, dezelfde,welke deze verschrikkelijke woorden sprak.....
Plotseling hield de jonge vrouw op te* spreken, en zij rilde
zoo hevig dat Ernest van Colmar het bemerkte.
— In 's Hemels naam, zeg mij wat u zoo hevig doet ontstellen,
zei hij, de handen van Etna in de zijne nemend en dezelve innig
drukkend om het acme kind een weinig gerust te stellen.
— 0 't is niets, 't gaat reeds over, zuchtte Etna, die de grootste
moeite deed om de gevoelens van angst, die Naar martelden terug
te drijven. 1k bid u, zeg mij, denkt ge dat het de eremijt was,
die mij wilde ontvoeren ?
— Ik geloof van ja, antwoordde van Colmar, ofschoon ik het
niet stellig zou durven verzekeren uit hoofde der groote duisternis.
- Gij hebt gelijk, 't is onmogelijk mij nopens de gestelde
vrA,ag iets stellig te kunnen antwoorden.
— Wat beteekenden toch de geheimzinnige woorden, die de
monnik sprak ? vroeg Ernest van Colmar.
Hij hield eraan derzelver verklaring te kunnen, want 't was
onbetwistbaar zeker dat er verband was tusschen die woorden
en de jongste gebeurtenissvn, die hij op Oudburg had bijgewoond.
Zoudt ge mij kunnen zeggen wat de . BRONZEN VROUW is en
hoe de gesprokene woorden daarmede in betrekking staan ?
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— Zwijg, om de liefde van het duurbaar lijden 0. H. den
Zaligmaker ! zwijg, spreek die verschrikkelijke woorden niet
meer uit, zei Etna met zulke van angst en onzetting trillende
stem, dat van Colmar werkelijk begon te vreezen dat dit
tooneel slechte gevolgen voor het jonge meisje hebben zou.
— Wees gerust, jonkvrouw, hernam de ridder, ik zal die
woorden niet herhalen. Ook moogt gij u veilig achten zoolang
gij onder mijne hoede zijt; geen haar zal op uw hoofd gekrenkt
worden zoolang mijne hand een degen houden kan.
— Ili dank u innig voor die goeclO woorden ; o zoo ge wist hoe
ik geleden heb ! loch, ging a, • voort, hoe ondankbaar ik
mij jegens Zitzka betoon ! Wie weet wat van hem geworden is !
— Inderdaad, hernam Ernest van Colmar, ik had hem insgelijks
gansch vergeten ; ik vrees helaas ! dat hem niets goeds overkomen is.
— Laat ons spoedig naar de spelonk terug keeren, heer ridder,
om ons te overtuigen dat de brave Zitzka ongedeerd is, of hem
hulp brengen indien hij die noodig heeft.
Kom, -bid ik u, kom spoedig.....
— Ware het niet geraadzamer u eerst naar het kamp terug to
brengen en dat ik clam, aan het hoofd van eenige Bohemers, terug
ging om , alien aanval te kunnen weerstaan ?
— Heer van Colmar, ik bid u vertrouwen in mij to hebben
en u door mij to laten geleiden, riep zij met onsteltenis ; spreek geen
woord over het gebeurde van dezen nacht, of er zullen erge
rampen over ons komen.
— Het zij zooals ge verlangt, antwoordde van Colmar, handel
naar goedvinden.
— Wilt gij mij dus volgen ?
— Waarheen ge wilt.
— 0 ik dank u, zei Etna, ge zult overigens spoedig overtuigd
zijn dat mijn -gezelschap geene hindernis voor 11 zal wezen.
— Gij zijt een moedig meisje, hernam van Colmar lachend, en
ik geloof waarlijk dat gij desnoods uwen aanvaller zoudt wezen
het hoofd te bieden.
— Inderdaad, dat zou ik, want ik ben niet geheel van verdedigingsmiddels ontbloot : zie liever.
Dit zeggende had Etna uit haar keurslijf een langen, puntigen
dolk getrokken, die in het maanlicht als zilver schitterde.
— Gij zult dus de aanvoerder wezen, sprak van Colmar opstaande.
Laat ons nu spoed makers en naar de spelonk terugkeeren.
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Deze woorden uitsprekende, trok Ernest van Colmar zijn degen
uit de schede en, voorafgegaan door Etna, spoedde hij zich naar
de spelonk terug.

TWAALFDE HOOFDSTUK

Het Eerewoord. Eene samenkomst
te lEtrussel.

nkele minuten waren voldoende om weer den ingang
der spelonk te bereiken.
Naast den ingang bleven Etna en Ernest van
Colmar eenige sekonden staan .
De ridder luisterde of ook eenig gerucht in het hol
heerschte.
Alles, was doodstil. Ernest van Colmar nam Etna bij de hand
en trad eerst in de spelonk, waar het zoo donker was als in
het diepste der aarde.
Zij gingen een dertigtal stappen vooruit en stuikten hier
tegen de steenen tafel waarop de fakkels- bevestigd waren, die
straks het hol verlichtten.
Ernest van Colmar bukte zich en zocht tastend over den
grond.
Weldra ontmoette zijne hand eene menschelijke gedaante, die
roerloos op den grond lag uitgestrekt.
Hij maakte zijne ontdekking onmiddellijk aan Etna bekend.
Deze veronderstellende dat Zitzka vermoord was, geworden,
stiet een angstkreet uit.
't Was wel de Bohemeraanvoerder, die op den grond lag
uitgestrekt, dat ondervond van Colmar met tastend de
wapens en den reusachtigen degen van den op den grond
genden persoon te onderzoeken.
Zijn gelaat is ijskoud, zei 'hij doch dit is de koude des
doods niet.
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Dood is hij niet, want ik voel dat eene rilling over zijne ledematen loopt, ging hij na eene poos voort; o dat wij Loch licht
hadden ! . . . . . .
— Fen oogenblik verlaat ik 11, speak Etna gejaagd; ik loop
en kom dadelijk met licht terug.
Ernest van Colmar hoorde hoe het jonge meisje tastend door
de spelonk liep.
Na enkele oogenblikken bemerkte hij een licht door de opening
Tangs welke Zitzka daar straks in de spelonk verschenen was.
Etna verscheen met een brandende fakkel in de hand.
— Hij keert tot het bewustzijn terug, .zei de ridder zich over den
gewonde bukkend ; hij opent reeds de oogen.
Daarna wierp hij eenen bilk door de spelonk, die thans ten halve
verlicht was.
— Ik zie den kerel niet uit wivns handen ik u gered heb, zei
hij; wat zou er van hem geworden zijn ?
— Als hij ernstig gewond werd, zal hij uit zijne bezwijming
zijn 'opgestaan en de vlucht genomen hebben, zei Etna. Hebt gij
hem integendeel gedood, dan is zijn lijk door zijne medeplichtigen
mede genomen.
Nauwelijks had zij echter deze woorden gesproken op een toon
van angstigen twijfel, of zij wendde hare blikken naar den op
grond uitgestrekten Zitzka, die wellicht hare zorgen behoefde. De
erkentelijkheid en het plichtbesef behaalden de overhand op
hare doodelijke vrees.
— De kleur komt terug, zei ze, zich over het gelaat heenbukkend ; de ademhaling herneemt, maar welken hevigen slag hij
ontving !
Zij had de Karen van het voorhoofd achterwaarts geschoven
en alzoo eene groote wonde boven den rechterslaap zichtbaar
gemaakt.
— Uier naast is eene soort van kamer, ging ze voort , laat
ons daarheen den gewonde dragen, wij zullen er mischien
het noodige vinden om hem to verkwikken.
0, indien hij stierf, zou het door mijne schuld zijn, mijne
koppigheid.
— Wees bedaard, zei Ernest van Colmar, de dappere en
ectelwedige Zitzka zal , niet sterven.
Dit zeggende nam hij den gewonde op en droeg hem in de
kamer, waar Etna het licht gehaald had.
' De jonge vrouw, ofschoon ten hevigste geschokt door het ge-
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beurde -Van den nacht, ontging het nochtans niet met welk ongeloofelijk gemak de ridder Zitzka optilde en als een - kind in zijne
armen wegdroeg.
't Was een bewijs dat de ridder even sterk als goed en edel
was.
Hij legde Zitzka op eene groote eiken bank, die in het vertrek
stond, en terwip Etna het voorhoofd van den gewonde met
frisch water besproeide, ontgespte van Colmar het zwaard van
den aanvoerder.
Weldra was Zitzka volkomen tot het bewustzijn terug gekeerd.
Verwonderd blikte hij beurtelings Etna en van Colmar aan.
Wel drukte zijn bilk de grootste verbazing uit die twee personen
in zijne nabijheid en in elkanders gezelschap te zien, doch groote
tevredenheid was in dien blik op te merken.
't Is dank aan den edelen ridder van Colmar, sprak Etna,
dat ik heden nacht aan een groot gevaar ontsnapt bon. Hij
was het, die mij aan de handen mijner vervolgers ontrukte. Eene
siddering overviel Etna ondermaal terwijl zij deze woorden
sprak.
Ik weet waarom gij beeft, Etna, sprak de aanvoerder der
Bohemers, geweld doende' om zich te doen begrijpen; ik ken de
reden, die uwe vervolgers aanzet zich van u meester te makers;
doch wees gerust, moest er een haar van uw hoofd gekrenkt
worden dan, bij alles wat mij duurbaar is, zal ik den laatsten
hunner uitroeien en verdelgen, al moest ik hen in het diepste
der aarde zoeken.
De krachtinspanning, die Zitzka aanwenden moest om zich verstaanbaar nit ate drukken, verre van hem te vermoeien, deed
veeleer al zijne denk- en lichaamskracht weOrkeeren.
Zich tot Ernest van Colmar wendend, ging hij voort :
Mijn innigsten,- hartelijksten dank zij u gebracht voor
uwe edele tusschenkomst. Mijn leven lang zal ik u erkentelijk
blijven voor den gewichtigen dienst, dien gij aan Etna en aan
mij zelven bewezen hebt.
Doch, `zoo ging hij voort, zijnen onderzoekenden blik strak, alhoewel eerbiedig, op yin Colmar richtende, mag ik u vragen
aan welk gelukkig toeval uwe° aanwezigheid in de spelonk te
danken was ?
Ernest van Colmar herhaalde woord voor woord -wat h ij
reeds aan de jonge vrouw had medegedeeld.
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— De Loon van hartelijke rechtzinnigheid, die in uw verhaal
door straalt, zegt op welsprekende wUze dat gij een eerlijk en
rechtschapen man zijt. Nogmaals dus_ bied ik u mijn innigsten
dank, hernam de Bohemeraanvoerder.
— Wat ik heden nacht in de mogelijkheid was te doen, zou
elk man van eer gedaan hebben, zei van Colmar ; spreken wij
er dus niet langer over.
- 1k heb u thans om een nieuwen dienst te verzoeken,
hernam de aanvoerder.
- SKeek ronduit wat ik doen kan, dat is op voorhand toegestaan.
— Beloof mij dan een eeuwig stilzwijgen over alles wat dezen
nacht gebeurd is. Ik verzoek u, mij als ridder uw woord te geven,
dat gij al het voorgevallene slechts als een Broom , aanschouwen
zult.
Mochfen de omstandigheden, een of ander toeval u aan deze
gebeurtenissen herinneren, of u in tegenwoordigheid van
Etna brengen, houd u dan alsof alles vergeten was, en vraag
geen de minste uitlegging. Wilt gij mij zulks beloven ?
Ja, hernam Ernest van Colmar vastberaden.
En de hand op het gevest van zijnen deg en sla ande sprak hij
vol overtuiging:
— Op mijn zwaard, dat nooit eene slechte zaak verdedigde,
zweer ik dat ik als een onschendbaar, als een heilig geheim
aanzien en bewaren zal alles wat heden naeht voorviel .
Zitzka drukte den edelen jongeling de hand als blijk zijner
diepe erkentelijkheid, en Etna wierp hem eenen blik toe, die hem
tot in het diepste der ziel drong.
- Laten wij thans naar het legerkamp terugkeeren, sprak
Zitzka.
Ernest van Colmar reikte Etna de hand. Zij nam deze aan
en drukte ze innig.
Te zamen met Zitzka gingen zij naar de Lenten der Bohemers
terug.
Een weinig over het brugsken bleef Etna staan.
— Hier moet ik afscheid nemen 7 sprak ze, om mijne, tent op
te zoeken.
— Ik zal toch het genoegen hebben u morgen weer te zien ?
vroeg van Colmar.
- Neen, antwoordde Etna ; ik leef zeer afgezonderd,
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Ernest van Colmar bukte zich en zocht tastend over den grond. Blz. 69.
Aft. 0
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zei ze met eene plotselingsche ontroering in de stem, ik ben gansch
het tegendeel mijner zuster Satanals.
— Dan zal ik wel gedwongen zijn thans afscheid to nemen,
sprak van Colmar insgelijks ontroerd, want morgen vroeg verlaat ik het kamp.
— Verlangt gij dan werkelijk mij weer te zien ? vroeg Etna
gejaagd. Zij deed deze vraag met stille stem om niet door Zitzka,
die een weinig achter was, gehoord te worden.
— Jai, ja ! antwoordde van Colmar.
— Gij gaat naar Brussel, niet waar ? ging Etna fluisterend
voort.
— Inderdaad.
— Hoelang blijft ge er ?
— Misschien een paar maanden, misschien 'anger.
— Den eersten dag van Juni zal ik mij insgelijks te Brussel
bevinden.
Op het middaguur zal ik alleen bij de Leuvensche poort voorbijgaan.
— Dank, antwoordde de ridder, binnen eene maand ontmoeten
wij elkander te Brussel.
Zitzka was nu genaderd.
— Heer ridder, sprak hij, ge zult mij veroorloven u hier te
verlaten, wiji ik Etna in veiligheid naar hare tent wensch te
brengen.
Ernest van Colmar, uit vrees onbescheiden to wezen, drong
niet aan, wenschte beiden goeden nacht en zocht daarna zijne
eigene slaapstede op.
Etna en Zitzka Verdwenen in het struikgewas.
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De verwisseling der Bingen.
rnest van Colmar, de held, die naast Roze Kate eene
zoo belangrijke rol in dit verhaal to vervullen heeft,
zocht zijne legerstede op, en kon eindelijk in den slaap
eenige wren rust vinden.
f t lir- Toen hij 's morgens uit zijne tent in het bosch trad,
vond hij naast den ingang eenen soldaat, die hem melde dat Zitzka,
de hoofdman, hem wachte.
Ernest van Colmar volgde hem.
Het ontbijt was in de tent van den aanvoerder gereed gezet.
Aan tafel zaten Satanais en het Bohemersopperhoofd die gansch
van zijne wonden hersteld scheen, en in vriendelijk onderhoud
met SatanaIs gewikkeld was.
Hij verzocht zijnen Bast aan tafel plaats te nemen, en toonde
zich gedurende het eetmaal uiterst vriendelijk en minzaam jegens
Ernest van Colmar, die zijne oogen met moeite van Satanals afwenden kon.
De gelijkenis tusschen haar en Etna was al te treffend om niet door
den ridder met de grootste verwondering gadegeslagen te worden.
Zelfde hooding, zelfde leest, zelfde uitdrukking, dezelfde geheimzinnige aantrekkingskracht welke u tegenstraalde.
Aileen de kleur der huid en der haren verschilde, en dat
verschil ging van den dag tot den nacht.
Zitzka sloeg den ridder opmerkzaam gade en 't was wel als
bespiedde hij op diens gelaat de gewaarwordingen, die er zich op
afwisselden.
De uitslag van Zitzka's onderzoek moest bevredigend wezen,
want de harde blik van zijn eenig oog glansde van tevredenheid.
Geen enkel woord werd er gespoken over het gebeurde van
den afgeloopen nacht.
— 1k hoop, sprak Zitzka, dat gij ons het genoegen en de eer
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doen zult op uw besluit van gisteren terug te komen en eenige
dagen bij ons te blijven.
— Hoe , gaarne ook ik dit vriendelijk en vereerend aanbod
zou aannemen, is mij dit, om uiterst gewichtige redenen, volstrekt
onmogelijk.
Ik moet heden morgen naar Brussel vertrekken.
Ondanks de pogingen die Ernest van Colmar deed, om aan den
indruk te weerstaan die de aanwezigheid van Satanals op hem
uitoefende, kon hij Loch den aandrang niet weer weerstaan eenen
blik op de zonderlinge, schoone zwarte vrouw te werpen. Zijne
blikken ontmoetten de hare, en 't scheen hem dat hij daarin het
verwijt las, zoo spoedig te vertrekken.
Even snel echter bleek het dat hij zich moest vergist hebben,
want Satanals stond op, zeggende :
— Vermits de Heer van Colmar volstrekt vertrekken moet,
laat ik u beiden alleen, want ik vermoed dat gij samen te
onderhandelen hebt.
— Een oogenblikje, Satanals, sprak Zitzka, wilt ge mij den
m. verleenen om onzen gast
steun van uw vriendelijk woord niet
aan te sporen een pair dagen bij ons te blijven ?
— Indien de heer Ernest van Colmar ons verzoek Wilde inwilligen, zou zu]ks voor mij eene innige voldoening wezen, antwoordde Satanals, eenen smeekenden bilk op den jongen ridder
werpende.
— Het doet mij inderdaad innig iced uw verzoek te moeten
afwijzen, sprak van Colmar • met ontroering in de stem, ik moet
vertrekken.
— Het zou . inderdaad onbescheiden zijn van onzentwege
langer aan te dringen, zei Satanals, en het scheen van Colmar
dat er eene diepe droefgeestigheid in haren Loon lag.
— Ik hoop nochtans, zoo ging Satanals voort, dat de heer
ridder ons in eene andere omstandigheid met een min kortstondig bezoek zal gelieven te vereeren.
— Wees overtuigd, Jonkvrouw, haastte zich van Colmar te
antwoorden, dat ik de eerste gelegenheid zal te baat nemen om
van uw vriendelijk aanbod gebruik te waken.
— Uwe Excellentie zal steeds welkom wezen in ons kamp,
sprak Satanals opstaande, en, na Ernest van Colmar de hand
tot afscheid gedrukt te hebben, verliet zij de tent.
Als het voorhangsel achter .hair was neergevallen, was het
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van Colmar te moede, als ware de zon achter eene wolk verdwenen.
Hij bedwong echter spoedig de opwelling zijns harten, want
met Zitzka had hij ernstige zaken te bespreken.
.
*

Wat werd er tusschen Ernest van Colmar en den hoofdman
der Bohemen besproken ?
De loop van dit verhaal zal ons zulks spoedig verklaren.
Alvorens de twee mannen echter afscheid van elkander namen,
zei Zitzka :
— Wie weet in welke omstandigheden wij elkander weldra
zullen ontmoeten. Misschien staan wij dan tegenover elkander
als vrienden, wellicht echter als vijanden.
Dit zij echter plechtig tusschen ons afgesproken, dat wij in
het laatste geval steeds als edelmoedige vijanden handelen zullen.
Veroorloof mij, dat ik u, alvorens te scheiden, eene kleine
herinnering late als blijk van de hooge achting en de innige
vriendschap die ik voor u koester. Heb de goedheid dezen ring
aan te e nemen en hem te dragen; 't zal voor, mij eene innige
voldoening wezen te weten, dat ik n alzoo eenen blijk van erkentenis gegeven heb voor den gewichtigen dienst mij door u
bewezen.
Dit zeggende had Zitzka den ring, een juweel van hooge
waarde, van zijnen vinger getrokken, en hood hij dezen van
Colmar aan.
— Ili aanvaard uw geschenk, zei de ridder, op voorwaarde
dat gij dezen ring van mij als herinnering aannemen wilt.
Terzelidertijdtrok hij eenen prachtigen zegelring van zijnen vinger
en gar hem aan den Bohemersaanvoerder.
— Vermits gij zulks verlangt zou het dwaasheid van mijnentwege zijn te weigeren.
Toen de twee ringen verwisseld waren, ging Zitzka op strengen
toon voort, die aan te duiden scheen dat hij iets aan den ridder
verbergen wilde ; maar hem toch voor een mogelijk gevaar op
zijne hoede wilde *stellen :
— Gij reist, zei hij, in een land dat in de huidige omstandigheden vrij woelig en onveilig is.
Daarenboven zijt gij gelast met eene zending die u aan
menigvuldige wederwaardigheden blootstelt. Ik hoop en ik wensch
uit den grond mijns harten, dat gij in die zending tot uwe
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grootste voldoening gelukken zult ; doch, geen mensch ter wereld
kan zeggen, op het oogenblik dat hij spreekt, wat er in den volgenden minuut gebeuren zal. Zoo dan, mochtte het gebeuren dat
gij u op zeker oogenblik in eenig gevaar bevondet, dat gij u
omringd zaagt van vijanden, clan kon het gesehieden dat de ring,
dien gij aan uwen vinger komt te steken, voor u een talisman zij.
In alle geval, wanhoop nooit zoolang gij niet op alle wijzen
beproefd hebt, u bij middel van dezen ring te redden.
Ernest van Colmar had met spannende aandacht naar de
zonderlinge woorden van den hoofdman geluisterd. Het was hem
duidelijk dat deze hem lets verborg en dat de gevaren, waarvan
hij sprak, hem volstrekt niet onwaarschijnlijk, zelfs niet onbekend
schenen.
— Maar, vroeg hij, Coen Zitzka met spreken ophield, hoe zal
ik het aanleggen om op een gegeven oogenblik de kracht van
den zonderlingen ring to beproeven ?
— De wederwaardigheden des levens kunnen u in den kerker
brengen, of u in handen van vijanden doen vallen die dorst
naar uw bloed hebben.
— God verhoede zulks, onderbrak Ernest van Colmar, getroffen
door den toon van neerslachtigheid, waarop Zitzka die laatstewoorden sprak.
— Ja, God verhoede dat, doch zijne besluitselen en inzichten
zijn vaak voor ons, nietige stervelingen, ondoordringbaar, en ik
herhaal het, niemand ergens is zeker van het uur dat volgen
moet.
Gebourdo het u dus in de gevaren te verkeeren die ik aanhaalde, laat dan, als bij looter toeval, den ring dien gij draagt
voor de oogen schitteren dergenen die uwe veiligheid in handen
hebben. Ik hoop dat ik mij thans duidelijk genoeg heb uitgedrukt.
— 1k begrijp zeer goed wat gij to zeggen komt, antwoordde
Ernest vAn. Colmar, en ik bedank u uit het diepste mijns harten voor dozen nieuwen blijk ewer welwillende gevoelens ten mijnen
opzichte,
Het spijt mij inderdaad zoo spoedig van eenen zoo goeden vriend
to moeten afscheid nOmen, sprak van Colmar opstaande, doch
plicht gaat voor vriendschap.
Daarop reikte hij Zitzka de hand.
Deze hield ze geruimen tijd in de zijne geklemd en drukte
4e met hartelijkheid,
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— Wij zien ons spoedig weder, zei hij, kom thans voort, ik
wil u tot bij den rand van 't bosch vergezellen.
--z----____---------ft.2.--r-
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Judde-Marie en Roze Kate.
•■•-■•■•••-----■■■-.....,>3g<1...... ■■■■

e twee mannen waren uit de tent in het bosch
getreden.
Ernest van Colmar blikte naar alle kanten met
vorschenden blik.
— Wie of wat zocht hij ?
Weldra helderde zijn gelaat op en eene uitdrukking van
blijde verrassing werd daarop zichtbaar.
Een honderd meters van de tent, zat onder eenen hoogen beuk,
de schoone Satanals.
Naast haar zat eene jonge vrouw met la,nge, golvende, loshangende, blonde haren.
Zij scheen in gesprek met Satanals, die een allerliefste vier
of vijfjarig meisje op haren schoot dansen deed, en dat zij bij
poozen met hartstochtelijke kussen overdekte.
Ernest van Colmar was innig geroerd door dit lief, aand,oenlijk tooneeltje.
— Het zij mij geoorloofd, sprak hij zich tot Zitzka wendend,
dat ik van jufvrouw Satanals afscheid neme.
— Ga, antwoordde de hoofdman, ik zal middellerwiji eenige
bevelen aan mijne manschappen geven.
Ernest van Colmar stapte tusschen de boomen door.
De vrouwen bemerkten hem niet.
Bemeesterd door een gevoel van innige ontroering, bleef . hij
op zekeren afstand staan.
Wie was die blonde vrouw ?
Buitengewoon schoon waren hare gelaatstrekken, doch eene
zonderlinge uitdrukking lag in den blik der diepe, blauwe oogen.
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Aileen wanneer die blik op het aardige kindje viel, dat Satanals
steeds op haren schoot held, schitterden die oogen van de diepste
moederliefde.
Pat het kindje haar dochterken was, daarvan was Ernest van
Colmar onmiddellijk overtuigd als hij het lieve, poezelige, blond
krollekopken bemerkte. De gelijkenis tusschen moeder en kind
was al te treffend, dan dat men slechts een oogenblik zou geaarzeld hebben.
— Roze Kate is het liefste kind, hoorde hij Satanals zeggen
dat ik ooit ontmoette, zij is het . sprekend beeld harer moeder
en zij zal gewis even goed als gij worden, Judde Marie.
De aangesprokene richtte haren blik naar 'de schoone zwarte
vrouw op.
Een pijnlijk glimlachje kwam over haren mond, en, eensklaps
opspringend, nam zij de kleine Roze Kate in hare armen en
kuste haar twintig, vijftig malen, met een hartstocht
die getuigde hoe innig lief zij haar kindje had, en als Wilde
zij dit door hare moederlijke omhelzing voor alle gevaar behoeden.
Satanas keek haar medelijdend aan.
Dan legde zij zachtjes hare hand op den arm der vrouw die
zij Judde-Marie genoemd had, en trok haar nit hare moederlijke
ontroering.
— Wees onbevreesd, sprak ze, bij ons zijt gij in veiligheid.
— Judde-Marie is nergens in veiligheid, antwoordde de aangesprokene woest.
Men vervolgt haar als een wild dier.
Zij kent dingen, die verschrikkelijk zijn, en daarom wordt
ze achtervolgd. , Voor haar vreest ze niets, maar voor haar
kindje, voor mijne lieve Roze Kate . . . . . . . .
Weer omhelsde zij de kleine met hartstocht.
— Niet weenen, moeder, zeide het kindje met lieve, aandoenlijke stem, en tevens sloeg zij de mollige armpjes om den hals
harer moeder, keek haar innig in de oogen en kuste haar.
Niet weenen, niet droef zijn ; wij blijven bij tante Satanals.
Deze laatte, tot tranens toe bewogen, nam het kind andermaal op den schoot en drukte het met ongelooflijke teederheid
aan het hart.
— Roze Kate heeft gelijk, sprak Satanais einclelijk hate aandoening met. geweld hemeesterende, gij moet bij ons blijven,
Judde-Marie.
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De Bohemers zijn wel ruwe gasten, doch zij hebben eerbied
voor elke vrouw en bescherming voor elk zwak, verlaten wezen.
— 0 ge zijt goed, en sedert gij over zes weken uwe Lenten
in het Zonienbosch hebt opgeslagen, is er gerustheid in mijn
hart gekomen.
Gij zult echter niet altoos hier blijven, maar terugtrekken
naar uw vergelegen land, en dan staan Judde-Marie en Roze
Kate weer alleen in de wijde, booze wereld, die, buiten den
braven, goedhartigen heer pastoor van Auderghem, geene vrienden
voor Naar telt.
— Maar waarom zoudt ge ons niet vergezellen wanneer wij
heengaan ? vroeg Satanals, de wangen van het kind streelend
dat zich vertrouwvol tegen hare Borst aanvlijde.
— Onmogelijk ! antwoordde Judde-Marie
— waarom onmogelijk ?
— Omdat mijn werk niet is afgedaan.
-- Van welk werk spreekt ge toch ? drong Satanals aan,
reeds verscheidene malen gaaft gij mij hetzelfde antwoord.
— En steeds zal ik u hetzelfde blijven geven, althans zoolang, geene gerechtigheid gepleegd is.
— Gij spreekt in raadsels, beste Judde-Marie, en ik begrijp
niet wat gij zeggen wilt.
Ik vraag u echter niet naar geheimen maar ik verzeker u,
dat gij het u niet beklagen zoudt, mij uw leed toe te vertrouwen.
— De tijd is nog niet gekomen, antwoordde Judde-Marie, maar
ik zeg het u, wees op uwe hoede !
— Wat beteekent die waarschuwing ? vroeg Satanals, naar
Judde-Marie opblikkend.
Deze laatste was rechtgestaan ; hare oogen schitterden en
dreigend was hare hand in de richting van het Roode Klooster
opgeheven.
— Wee hen !
— Wie bedoelt gij ?
— De boosdoeners en de nachtraven, zei Judde-Marie, ik ken
ze, ik ken ze alien.
— Bedaar, zei Satanals insgelijks rechtstaande, zijn er booswichten te straffen, vertrouw u aan Zitzka, hij zal ze uitroeien en
verdelgen tot den laatsten man.
— Zitzka is goed en moedig, doch tegen hen is hij machteloos.
— Maar van wie spreekt gij dan Loch ?
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— Van hen die alom flood en ellende brengen, ze zijn weer
in 't land, want ik heb den wolf zien rondsluipen en gisteren
voormiddag nog, was hij bij het jachthuisje op loer.
Ik zag hem van verre, en, toen een oogenblik later de schurk
in kluizenaarskleed buiten trail, en de ridder zich verwijdeM
had, toen schitterde zijn van haat gloeiende oogen.
Hij rook goud, en goud is zijn God !
— Judde-Marie, zei Satanals, gij zijt zoo zonderling, gij spreekt
zulke geheimzinnige woorden dat . . . . . .
— Dat gij mij insgelijks voor krankzinnig houdt.
Ha ! ha ! ha !
Een akelig lachen weerklonk. Maar, ik- zeg het u, zwarte
dochter uit het verre Oosten, *een licht zal voor u opgaan den
dag dat gij weten zult, wat er in het Zonienbosch omgaat. Dan
zal Judde-Marie geene krankzinnige meer wezen, gelijk gij zelve
het thans denkt, en ook geene heks waarvoor de wolf haar nu
doet doorgaan.
— Wie is die wolf dan Loch ?
— Het is Cornelis Dirix, zei Judde-Marie fluisterend, als
vreesde zij gehoord te worden, en hij staat voor geld in be,
trekking met de bedienaars der BRONZEN VROUW . . . . .
Een luide gil ontsnapte nu aan de Borst van Satanals. Zij
zette de kleine Roze Kate op den grond en drukte zich de
beide handen op het hart, om het geweldig bonzen daarvan te
bedaren.
Judde-Marie keek haar vragend aan, en, zich plotselings omkeerend daar men de takken hoorde ruischen, zag zij Ernest
van Colmar die op het slaken van den noodkreet kwam toegesneld.
— Daar is hij ! het is de ridder dien ik gisteren bij het
jachthuisje zag !
Satanals keerde nu insgelijks hare blikken naar den kant
van waar het gerucht kwam, en bemerkte insgelijks den ridder.
Zij deed geweld om hare ontroering te verbergen.
— Goeden morgen, heer van Colmar, sprak ze alvorens den
ridder den tijd had haar te groeten, en terzelver tijd stak zij
hem de hand toe.
— Goeden morgen, jonkvrOuw, zoo begroette van Colmar 'op
zijne beurt Satanals, ik kwam om afscheid te nemen.
Gedurende al den tijd dat Ernest van Colmar zich met Satanals
onderhield, hield Judde-Marie hare strakke blikken op hem gevestigd.
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— Dit is eene brave vrouw die op eenigen afstand eene
kleine woning in het bosch bewoont, die haar door H. H. de
aartshertogin werd toegestaan, zei Satanals.
En hier, de kleine Roze Kate is haar kind. Sedert ons
verblijf in den omtrek zijn wij goede vriendinnen geworden.
Ernest van Colmar nam het kind van den grond op en
omhelsde het met innige hartelijkheid.
De oogen van Judde-Marie schitterden.
Hare moederlijke fierheid was gestreeld door de bewijzen van
gemoedelijke genegenheid door den ridder aan haar kind betoond.
— Wees op uwe hoede, heer ridder, • sprak zij, en schuw den
valschen eremijt.
— Bedoelt gij den eremijt Joris ? vroeg van Colmar.
Judde-Marie knikte bevestigend.
— Wat heb ik dan van hem te vreezen ?
— Alles, hij is tot alles in staat, riep Judde-Marie, doch ik
zal hem aanklagen en doen boeten voor zijne schelmstukken.
Hij is het die mij uit de ouderlijke woning verdreef, hij is
het die mijnen William laffelijk vermoorden deed, en mijne acme,
lieve Roze-Kate tot wees maakte.
Wee hem ! Wee hun alien !
Satanals tikte met den wijsvinger op haar voorhoofd om
Ernest van Colmar te doen verstaan dat de jonge vrouw niet
heel helder van verstand was.
Judde- Marie zag zulks niet en Loch sprak ze haastig:
— Ze zeggen dat Judde-Marie krankzinnig is, dat ze niet
weet wat ze vertelt . . . . . . Ha ! ha ! Kom, Roze Kate, kom, thijn
lieveling, we willen den jongen ridder met de schoone Satanals
alleen laten, Judde-Marie zal over beiden waken want zij zijn
beiden goed en braaf. Satanals omhelsde nog Bens de kleine.
Ook Ernest van Colmar kuste het kind waarna Judde-Marie het
bij de hand nam en weldra met het kind tusschen het geboomte verdween.
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erschoon mij, sprak Ernest van Colmar Coen de
vrouw en het kind verdwenen waren, zoo ik een
gedeelte van uw onderhoud afluisterde. Ik stond op
het punt te vertrekken, doch ik wilde niet heengaan zonder u vaarwel gezegd te hebben. Ik zocht
u met de oogen en ontwaarde u eindelijk, doch in gezelschap
van Judde-Marie en haar lief, aardig kindje.
De groep welke gij vormdet was zoo lief schilderachtig, zoo
verheven aandoenlijk, dat ik eenige oogenblikken lang in begeestering staan bleef, en alzoo, zonder het te willen, bespieder
werd.
— 0, er is niets te vergeven noch te .verschoonen, antwoordde
Satanais , het doet mij integendeel recht genoegen te vernemen
dat gij niet wildet vertrekken zonder mij eenen laatsten groet te
hebben gebracht. Dat is oprecht vriendelijk en lief van u, heer
ridder.
Wat mijn onderhoud met Judde-Marie betreft, zoo ging zij
voort zonder het antwoord van Ernest van Colmar af te wadi.ten, het verheugt mij dat gij haar gezien hebt. Ili draag de
arme vrouw eene hartelijke, zusterlijke genegenheid toe en ik
ben overtuigd, dat gij mij eene behulpzame hand reiken zult om
haar en haar kindje te beschermen, wanneer zulks noodig zou
zijn.
— Al wat gij mij vraagt is u uit ter harte toegestaan, antwoordde
van Colmar, doch ik vraag mij af welke vijanden eene arme
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vrouw hebben kan "die gansch eenzaam en afgetrokken leeft
in een der meest eenzame plaatsen van het Zonienbosch.
— Talrijke en machtige vijanden, hernam Satanals, die er
belang bij hebben de goede Judde-Marie voor immer te doers
verdwijnen ; wellicht doet zich welds voor u de gelegenheid
voor, die vijanden te leeren kennen, voegde er Satanals met
een treurig glimlachje bij.
— Ik kan slechts herhalen wat ik reeds de gelegenheid en
het genoegen had u te verklaren, ik ben in alles en altijd tot
uwe algeheele beschikking, en, zoohaast zich de gelegenheid
aanbiedt u mijnen goetleu wil en mijne genegenheid door
daden te bewijzen, zal ik die gelegenheid als mijn hoogste
geluk aanschouwen.
— Is uwe Excellentie dan werkelijk besloten ons zoo spoedig
te verlaten ? vroeg Satanals plotselings van Loon en van onderwerp veranderend.
Een blik naar de plaats werpend waar Zitzka bezig wasmet
het geven zijner bevelen, ging Satanais voort, terwiji eon rozig
•
rood hare wangen overtoog :
— De hoofdman heeft denkelijk het inzicht u tot aan den
rand van 't Bosch te vergezellen. Zoo gij er geen hinder in hebt,
zal ik insgelijks met u mode gaan tot aan den boschkant.
.
In deze woorden trilde zulke aandoening, dat Ernest van
Colmar er werkelijk door getroffen werd.
— Zou het U dan werkelijk zulk groot genoegen gedaan
hebben mij nog enkele dagen te hebben zien blijven ? vroeg hij.
Satanals antwoordde niet, dock het antwoord dat uit hare
blikken straalde was zoo welsprekend, dat Ernest van Colmar op
zijn, beurt er insgelipis tot in het diepste van zijn gemoed door
geschokt
word.
b
Satanals ging nu zwijgend naast den ridder -moil.
Beiden bereikten de plaats waar Zitzka bij de manschappen stond.
— Verschoon mij, Exeellentie, zei hij, zoo ik verplicht ben u
nog enkele oogenblikken alleen te moeten laten. Ili ontving zoo
even van eenen mijner uitgezonden boden zeer gewichtige tijdingen,
did van mijnentwege een onmiddellijk antwoord vereischen.
Ik zal u binnen enkele minuten inhalen.
— Wij zullen zachtjes voortwandelen in de richting van den
grooten straatweg, zeide Satanals.
De jonge vrouw-ging naast Ernest van Colmar onder de statige
beuken voort.
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— Het leven, dat gij leidt is wel vreemd en zonderling, sprak
de jonge ridder, niet wetende hoe het drukkend stilzwijgen te
verbreken, dat tusschen hem en de bohemerkoningin heerschte.
Gij hebt het uitgestrekte woud tot verblijfplaats, het groene
en met bloemen doorstikte gras tot voettapijt, het gezang der
jubelende vogelen als eeuwig gezelschap.
— 0 ! ja, vreemd en zonderling inderdaad is mijn levensloop,
vreemd en zonderling was die van mijne wiege af, vreemd en
zonderling wellicht zal hij wezen tot aan het graf.
— Maar niettegenstaande zijt gij Loch gelukkig, sprak Ernest van
Colmar levendig.
- Wie is volkomen gelukkig hier beneden ? lispelde de jonge
vrouw.

- Geloof mij, jonkvrouw, geloof mij als ik verklaar dat ik
diep ongelukkig zijn zou, indien ik ook maar alleen vermoedde
dat gij ongelukkig zijt.
Hij sprak met zulk vuur, met zulke diepe overtuiging, als
hadde hij voor Satanals de liefde eens broeders, misschien zelfs
nog lets meer gevoeld !
— Is het mogelijk dat uwe Excellentie in eene zoo schijnbare,
groote verrukking gebracht word door het maken van een
gewoon complimentje, vroeg Satanals, harm_ blik zoo strak in
de oogen van den ridder vestigend, als wilde zij tot in het
diepste zijner ziel doordringen,
— Op mijne eer, gij be oordeelt mij slecht, jonkvrouw, zoo gij
denkt dat ik in staat zou zijn lets to zeggen of to verklaren dat
niet in mijn hart gemeend is.
— Maar hoe is het dan mogelijk dat gij zulk gevoel van
aangehechtheid voor mij koesteren kunt, daar ge mij eerst
sedert pas enkele uren hebt leeren kennen ? vroeg Satanals met
bevende lippen.
— Is het dan mogelijk u to hebben leeren kennen, al was
het ook maar slechts sedert een uur, riep Ernest van Colmar
opgewonden, zonder voor u in de diepste, de innigste vriend_
schap te gevoelen Denkt gij dan, dat ik het legerkamp der
Bohemers met licht gemoed verlaat ? Meent gij dat ik u vergeten zou, nadat ik van u zal afscheid genomen hebben ? Neen,
duizendmaal neen !
— Uwe Excellentie vereert mij ten hoogste met deze verzekering, antwoordde Satanals die zichtbaar verlegen was en
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niet wist welke houding zij tegenover den jongen ridder aannemen zom.
— 0, wat klinkt dit antwoord ijselijk koud ! zei van Colmar
vol vuur.
— Zoudt gij dan de vriendschap willen aanvaarden van een
wezen zoo vreemd, zoo zonderling ads ik dat voor u schijnen
moet ? vroeg Satanals bevend ?
— Ja, . . . . schenk mij uwe vriendschap, riep de ridder, wie
gij ook zijn moget, schenk mij uwe vriendschap en noem mij
uw vriend.
— Welaan dan, hernam Satanals, ik schenk u die en zal
die eeuwig trouw blijven.
— Dit is een blijk van waardeering die ik op prijs zal
wezen te stellen, zei van Colmar met van hoop trillende stem.
Maar hoe en wanneer zullen wij elkander weerzien ?
— Den l en Juni zal ik te Brussel wezen, antwoordde Satanals
het hoofd afwendend; dien dag zult gij mij rond 9 ure 's avonds
eenige oogenblikken alleen kunnen spreken in het Park bij den
ingang van het paleis.
Terwip Satanas deze woorden sprak, liep er eene ruling
over van Colmar's gelaal. Iiij herinnerde zich de samenkomst
die hem Etna voor denzelfden dag, maar op een ander uur
bepaald had.
Hij gevoelde terzelfdertijd dat hij niet wel deed, en hij wist
niet wat hij antwoorden zou, toen Zitzka op datzelfde oogenblik
de twee jongelieden vervoegde.
Bijna op dien stond bereikte men ook de groote baan, waar
het paard van Ernest van Colmar gezadeld en getoomd te
wachten stond.
Geweld op zich zelven doende ten einde niets te laten blijken
van de pijnlijke gemoedstemming, waarin hij zich bevonden had,
nam van Colmar afscheid van Zitzka en wendde zich daarna
tot ,Satanals om haar vaarwel te zeggen.
Hij voelde dat hare hand beefde terwip hij die in de zijne
hield, en, een gevoel van gemoedelijke opwelling niet kunnende
bedwingen, drukte hij de hand innig. Op dit oogenblik richtte
Satanals nog eens hare schoone oogen naar hem op, en die oogen
zeiden duidelijk wat de oogen eener vrouw zeggen kunnen.
« Gedenk de samenkomst die ik u heb aangeduid >>.

88

ROZE KATE

Daarna keerde zij zich om, nam den arm van Zitzka en verdween met dezen tusschen de boomen van het heerlijke Bosch.
Eerst Coen er niets meer van haar te ontwaren was, gaf
Ernest van Colmar zijn paard de sporen, en reed hij in gerekten
draf in de richting van Brussel.
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e avond begon te vallen als ridder Ernest van Colmar
de poorten der stad bereikte.
Het aangename Meiweder had vele wandelaars
naar buiten gelokt, en in de Warande wemelde het
van eene borate menigte slenteraars , die een luchtje
kwamen scheppen of over de politiek kwamen redekavelen.
Ernest van Colmar, die geheel . onbekend scheen te Brussel
moest verscheidene malen naar den weg vragen lien hij te volgen
had, doch de GOUDEN ANKER was door iedereen gekend en zoo
gebeurde
het dat Ernest weldra terechte kwam in het vermaarde
b
gasthof op de Groote Markt.
De GOUDEN ANKER was een ruim, hoog gebouw dat lands de
Noordzijde der Markt lag.
Door de hooge zware poort oprijdend, kwam Ernest van Colmar
op een groot binnenhof, waar hij weldra door den gastheer zely en ontvangen werd.
Prosper Moermans, de dikbuikige waard, was een Brusselaar
van het oud geslacht.
Het gasthof had hij van zijnen vader overgenomen die er
vijftig jaren lang de gasten ontving en dit op zulke uitmuntende
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wijze dat de vermaardheid van den GOUDEN ANKER uren ver was
do orgedrongen.
Prosper maakte het opgestropte punt van zijnen witten voorschoot
los, streek de plooien glad, nam beleefd zijn rand kapje van het
hoofd en maakte voor den nieuw aangekomen gast , zulke diepe
buiging als hadde de voogdesse in hoogst eigen persoon voor hem
gestaan.
Twee staljongens waren inmiddels genaderd van welke de , eene
Ernest van Colmar behulpzaam was bij het afstijgen, terwiji de
andere het paard bij den town hield en het naderhand wegleidde.
Prosper Moermans bracht zijnen . gast in ' een tamelijk ruim vertrek tegen de markt gelegen, schoof eenen zetel bij en vroeg met
een aanmoedigend lachje wat het hQerschap zou gelieven te
gebruiken.
— Ik heet Ernest van Colmar en ben belast met eerie zen ding aan het Hof. Indien de werkelijkheid beantwoordt aan de
goede die uw gasthof geniet, zal ik wellicht verscheidene
weken 'hier vertoeven, benevens mijne twee schildknapen, die denkelijk heden avond nog zullen aankomen.
Prosper werd rood tot achter zijnen vetten hals.
't Was hem natuurlijk meer gebeurd hoog adellijke gasten te
tvangen en te herbergen, maar een gezant van 't itof wat
zou Annemie daarvan zeggen !
Prosper herhaalde nu zijne buigingen, mompelde jets van -hdoge
vereering, en zei dat hij zijne vrouw ging roepen, die alles
verder met zijne Excellentie bespreken en regelen zou.
Daarop stoof Prosper naar de groote keuken en kwain daar
zoo stormachtig binnengevaren dat Annemie, zijne brave gade
die bij een der vensters te breien zat, er heel over ontstel4e.'
Wat overkomt u toch, Prosper, vroeg ze, dat ge, zoo onstuimig komt binnengevallen ? Men zou haast cienken dat het
vuur in huts is !
'Daarbij keek Annemie vragend maar goedig over haren bril
heen, naar den onthutsten Prosper, die, zoo rood als de kalkoensche haan, die nog op het achterhof te gloekeren stond,
door zijne groote bollekensoogen en door het zenuwachtig bewegen zijner korte armpjes te kennen gaf dat er jets buitengowoons aan de hand was.
•
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— Annemie, Annemie, bracht hij eindelijk met moeite uit,
gauw, vrouw, haastig wat, doe die voorschoot af, zet uwe routs
recht ; waar is Rosa ? kom toch aan ! spoedig, vrouw, en laat
zoo'n voornaam heerschap toch niet wachten
— Maar, man lief, wat ovevkomt u nu toch, zei Annemie
rechtstaande en haar breiwerk op de vensterbank legend, wat
is er gaande ?
— Wat er gaande is, dat een gezant van het Hof in de voorkamer op u te wachten zit, hijgde Prosper.
— Een gezant van het Hof ?..... op mij te wachten zit ?......
vroeg Annemie, en nu was het haar duidelijk aan te zien dat zij
niet anders dacht of haar armen Prosper had eenen slag van den
molen weg.
- Ja, op u te wachten, herhaalde hij; hebt ge dien heel clear
seffens niet zien oprijden ? Welnu dat is hij, de gezant
van 't Oostenrijksche Hof, en die komt en blijft verscheidene
weken te gast in den GOUDEN ANKER ! Begrijpt ge me nu eindelijk, vrouw ?
— God, zuchtte Annemie nu op hare beurt, is het (Jan toch
waar ? Wat een eer, Prosper, wat een eer
- Gauw wat nu, antwoordde Prosper, gj ino,A (lien hoer to
spreekt zoo wat met duitschen
inaar
woord staan,
zij t geleerd en zult daarmede wel te rechte komexi. Waal. is Rosa
— Rosa is achter in den lid bij do kalanten.
— Daar komt ze juist, ging .Ainnemie voort, uit het venster
kijkend.
Een oogenblik later kwam Rosa, eene hove, knappe twintigjarige blonde de keuken binnen en bestelde met cone voolijke
stem twee eierkoeken voor het gezelschap in hot prieeltje links.
Ja, ja, het gezelschap in het prieeltje zullea wel wat geduld
moeten hebben, antwoordcle Prosper ; moeder moet met mij mode
naar de voorkamer, en gij blijft bier met Wanne om alles gade
te slaan, kom dam toch, Annemie !
Rosa dacht aanvankelijk ook dat haar vader onder den indruk
van 't uitbotten der boomen was ; doch, toen zij ook hare moeder
zoo opgewonden de keuken zag uitgaan om haren vader te volgen,
begreep zij dat de gast, die zooeven toegekomen was, wel heel
voornaam moest wezen om zoo in eens Baas en bazin uit den
GOUDEN ANKER uit hun lood to slaan.
Rosa riep Wanne, de keukenmeid, beval haar de . bestelde
eierkoeken gereed to maken en door Stinette naar het priee1 te
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doen dragen, neuriede een liedje en dacht vender niet eens meer
aan den voornamen gast.
Doze had zich in den hoogen gemakkelijken leunstoel laten zakken,
hem door Prosper voorgeschoven, en wachtte nu de verschijning
Tan vrouw Moermang.
Dadelijk was hid voor de brave Annemie ingenomen toen doze
in de voorkamer verscheen en, tot bij de tafel tredend, terwijl
Prosper naast de deur staan bleef, in eenige best gepaste woorden
den voornamen heer begroette en welkom heette in den GOUDEN
ANKER, waar alien zich zouden beieveren om het Zijne Excellentie
zoo aangenaam te maken als maar eenigszins mogelijk
was.
— Brave lieden, zei Ernest van Colmar op den hartelijken
Loon die hem eigen was, ik ben overtuigd dat de goede faam
van uw gasthof niet overdreven werd ; want, waar gastheer en
gastvrouw er zoo vriendelijk en voorkomend uitzien als in den
GOUDEN ANKER, daar moet de reiziger zich dadelijk t' huis gevoelen. Prosper beefde van trotsche zelfvoldoening en Annemie
bloosde van tevredenheid bij het hoo gen dezer vriendelijke woorden.
— Ik zal dadelijk voor zijne Excellentie eene ruime kamer
aan de Marktzijde doen gereed maken, zei Annemie.
— Zorg ook voor eene tweede kamer, antwoordde van Colmar ;
want, zooals ik aan uwen man reeds zeide, verwacht ik mijne
twee schildknapen die onverwijid moeten aankomen.
Annemie haastte zich de noodige bevelen te geven en kwam
weidra terug om den voornamen gast te berichten dat alle y in
gereedheid was.
Ernest van Colmar werd verzocht zijne vertrekken in oogenschouw te nemen, en , toonde zich over de schikking ten uiterste
voldaan.
Middellerwiji was door de zorgen van Prosper een puik maal
gereed gemaakt, waaraan Ernest van Colmar de beste eer bewees.
— Zeg eens, meester Moermans, sprak de ridder na het maal
genuttigd te hebben, wat vertelt men thans te Brussel zooal
over politiek ?
— Hm, heer ridder, wat kan /men zooal veel vertellen ? De
burgerij is ten uiterste tevreden dat er eindelijk vrede heerscht,
hkgeen echter niet belet . dat er toch nog veel veranderingen
en verbeteringen
konden ingevoerd worden.
.
Ik moet nochtans ze,ggen, haastte zith de voorzichtige gast-
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heer daarbij te voegen, dat de genadige aartshertogin voogdesse
al het mogelijke doet om handel en nering te bevoordeeligen.
Hare raadsheeren echter schijnen niet altijd best op de hoogte
van den toestand te wezen, en zoo gebeurt het dat . zij sours
maatregels aanraden die beter niet aangewend werden.
— Van raadsheeren gesproken, kent gij den graaf van Oudburg ?
vroeg Ernest van Colmar zich eensklaps herinnerend dat hij met
eene boodschap voor dezen gelast was ?
— Den Edelen graaf van Oudburg ? zeker, Excellentie, kan 1k u
daarover inlichten : hij is sedert een tiental dagen te Brussel en
deed ons de eer in den GOUDEN ANKER zijn intrek te nemen.
— Zoodat hij thans in het gasthof is ?
— Juist boven ons, antwoordde Prosper met een glimlach
van zelfvoldoening.
— Zoo, dan zult gij wel de goedheid hebben hem dezen brief
ter hand te stellen, hernam Ernest van Colmar, den brief, lien
Bruno hem toevertrouwd had aan den waard overreikende.
— Dadelijk zal de boodschap bezorgd werden, zei Prosper,
en den brief aannemend verliet hij de kamer.

-
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De eigenlijke inhoud van lEitruno's
brief.
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erwiji in de benedenzaal van den GOUDEN ANKER
het gesprek gevoerd wend, dat one lezers hooger
lazen, zaten joist in de kamer bo,ven twee
personen, die insgelijks in een druk gesprek gewikkeld
schenen..
Van den eenen karat eener tafel zat een groot, struisch persoon
met terugstootende gelaatstrekken en hooghartige manieren.
de vijftig, had overvloedige zwarte hdren
ilij scheen

ongeveer
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waartusschen nog geen enkel wit spierken te ontdekken was,
zware bruine wenkbrauwen, groote knevels en lange bakkebaarden.
Bet gansche uiterlijk sprak van hoogmoedige, ietwat verwaande
houding.
Tot Bien indruk droeg nog bij de gezochte rijklieitl zijner
kleederdracht, de gouden handvesten van zijn zwaard en dolk,
die in een met diamanten versierde schede staken en met een
band van goudweefsel aan zijn heupen waren bevestigd.
Dit heerschap was niemand antlers dan de graaf van Oudburg,
een der rijkste Oostenrijkers die *het slot in 't Zonienbosch had
aangekocht sedert hij met eene diplomatische betrekking aan het
Hof bekleed was.
Aan de overzijde der tafel zat de eremijt Joris, dezelfde lien wij
in de voorgaande hoofdstukken reeds verscheidene malen zagen
optreden.
Thans had hij zijne kap opgeschoven en kon men zijn Meek,
vermoeid gelaat aanschouwen: — op het voorhoofd bemerkte men
sporen van eenen geweldigen slag, Bien hij blijkbaar onlangs moest
ontvangen hebben.
Op de tafel stond eene flesch oude bourgogne, wijn en twee
glazen.
b
Zoodra de knecht, die hen bediend had, weer de kamer verlaten en de deur toegetrokken had, schonk de eremijt de
glazen vol en ledigde het zijne in een enkelen teug als iemand
die van dorst vergaat.
— GO schijnt erg vermoeid, mijn beste, zeide de graaf.
— Ik geloof dat elk ander in mijne plaats dat nog veel meer
zijn zou, antwoordde de eremijt ; weet ge wel dat 'ik over twee
dagen bij de grot was ! dat ik al den weg te voet afiegde
en 's nachts nog vermoeiender werk te verrichten had dan bij
dag ?
— Gewis dat ik zulks begrijp, antwoordde de gram grinnikend,
en, ging hij ongeduldig voort, wat is de uitslag van al die
moeite ?
— Geduld, heer graaf, laat mij ten minste een weinigje
adem scheppen. 1k heb, zooals ik u zei, niet alleen groote vermoeinis, maar ook groote gevaren te duchten gehad.
— Ja, zoo onderbrak hem de graaf, dat beinerk ik aan de
groote buil die ge daar op uw Yoorhoofcl draagt ; 't moet wel
zijn dat deze het gevolg is van eene geduchte streeling, want onze
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Joris is niet gewoon zich builen tegen de deurstijlen te loopen.
— Bij mijne ziel ! zoo stoof de eremijt op, over dien slag zal ik
mij wreken. !
Dit gezegd, zoo ging hij weldra voort, moet ik u verklaren
dat die buil in rechtstreeksch verband staat met de zending die
mij was opgedragen.
Op 30'ten April ontmoette ik bij de grot eenen jongen schildknaap,
die mij verklaarde door zijnen meester gezonden te zijn, zekeren
Ernest van Colmar, die een onderhoud met mij verlangde.
wist reeds door Cornelis Dirix, then ik op verkenning had
uitgezonden, dat die vreemde edelman in Belgie was en dat hij
langs de groote baan door 't Zoniènbosch voorbij moest. Door den
schildknaap werd mij deze inlichting bevestigd en vernam ik dat
Ernest van Colmar het inzicht had eenen nacht op het kasteel
van Oudburg door te brengen.
— Zoo, mompelde de graaf, ik hoop dat Bruno hem in dat
geval gastvrij zal ontvangen hebben.
1k zond den schildknaap terug met de boodschap dat ik
zijnen meester op cone bepaalde plaats ontmoeten zou, de schildknaap ging, dock Cornelis Dirix was verwittigd en . . .
. . . en ? vroeg de graaf eenen scherpen blik op den eremijt
werpend.
- Begrijpt ge niet, heer graaf, wat er met hem gebeurde ?
— 1k vermoed dat Cornelis Dirix zijn verklikkerswerk volbracht en de gemaskerde mannen zich van- den knaap hebben
meester gemaakt.
- Inderdaad, zoo luidden mijne bevelen en die werden ook
stipt uitgevoerd.
— Maar, riep de graaf, dan hebt gij dien van Colmar niet
ontmoet en . . . .
- Verschooning, heer graaf, antwoordde Joris met een hatelijk
glimlachje, wat de eremijt weten, zien en hooren wil, dat weet,
ziet en boort hij ook.
— Hoe legdet gij het dan toch aan om Ernest van Colmar
te verwittigen ? vroeg de graaf.
— Het was niet noodig hem te verwittigen en ik wist wel
dat hij twee dagen na datum voorbij het steenen lduis moest.
ZOO gebeurde het werkelijk.
1k wachtte hem daar op, leidde hem naar het jachthuisje en
leg.cle hem daar de plannen uit die uwe Excellentie kent.
vroeg de graaf, hoe werden uwe voorstellen door dien
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van Colmar aanvaard ? — Opperbest ! Ilij drong enkel aan dat
hij zoohaast mogelijk aan de aartsliertogin zou worden vow.gesteld om uit harm eigen mond te verneinen of zij wel
uit voile vrijheiti en on-.;',--Iworrcen in dit huwelijk toestemt.
— Wat hebt gij daarop geantwoord ?
— Dat ik dien wensch zeer billijk en alleszins gerechtvaardigd vond, antwoordde Joris, en dat ik mij tot zijne beschikking
hield zoodra hij te Brussel zou aangekoinen zijn.
— Joris, riep de graaf opgewonden, dat was eene erge
onvoorzichtigheid ; hoe zult gij het- aanleggen om die belofte te
houden ?
— Laat dat aan mij over, hernam de valsche eremijt, ik heb
reeds alles geregeld en tot de- kleinste bijzonderheden besproken.
— Zouat ge dien van Colmar dan werkelijk in tegenwoordigheid van . . . . van de aartshertogin durven brengen '? vroeg de
graaf van Oudburg op zonderlingen toon.
— En waarom niet, lachte de eremijt.
— Maar wat zal ze antwoorden op zijne vragen ?
— Alles wat ik verlang dat zij antwoorde, zei Joris.
— Zou ze werkelijk toesteminen ?
— Heel zeker !
— Gevaarlijk ! gevaarlijk ! mompelde de graaf.
De- eremijt haalde verachtend de schouders op.
— Gij zijt toch wel overtuigd, vroeg de graaf na eene poos,
dat ZIJ letterlijk uwe bevelen volgen zal ?
— Zeker, zeker, heer graaf, ik weet immers wel wat ik doen
en laten moet, zei Joris, gij moogt volkomen gerust zijn.
— Ik betrouw op u, Joris, hernam de graaf en verlaat mij gebeel
en al op uwe gekende handigheid om ingewikkelde zaken klaar
te spinners.
— Daarin doet gij wel hoer graaf, antwoordde de eremijt, en
ge zult geene reden tot berouw daarover krijgen.
— Wanneer denkt gij, zoo ging de graaf voort, dat die Ernest
van Colmar te Brussel zal aankomen ?
— Heden avond of, ten allerlaatste, morgen vroeg, antwoordde
Joris.
Dit zeggende schonk hij zich een tweede glas en ledigde chit
evenals het eerste in een enkelen teug.
— Allo, zei de graaf, alles loopt nog eens al volgens onze
wenschen. En toeh, voegde hij erbij, moot ik zeggen dal gij er
niet bijzonder' opgeruimd uitziet, mijn beste Joris, wat hapert
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dan nog ? Uw blik is zoo somber, Uwe trekken zijn zoo strak en
het sehijnt mij als het ware dat gij mij lets ve,rbergt.
Wat zal ik u zeggen, 'leer graaf ; de laatste gebeurtenissen,
al liepen die ten beste voor ons af, liebben mij toelt eenen zekeren
indruk van angst gelaten.
Waarom ?
- Omdat er, ik weet niet wat in de luclit hangt dat ons
bedreigt.
— Maar Joris, gait gij thaas zwarte gedachten krijgen en
zal ik het zijn die deze verjagen moet vroeg de graaf barsch.
- Onnoodig, beer graaf, u boos te maken of u op te winden,
'k heb de gewoonte de dingen te zeggen zooals ik ze meen.
— Maar wat vreest ge dan eigenlijk tool' ?
Die Ernest van Colmar staat mij volstrekt niet aan.
- Waarom dan niet ?
Dat zou moeilijk te verklaren zijn maar ik vrees dat hij ons
een hinderpaal kan worden.
- Sedert wanneer hebt gij het middel vergeten om dergelijke
hinderpalen uit den weg te ruimen, vroeg de graaf zijnen harden,
boosaardigen oogslag op den eremijt gevestigd houdend.
— Ik heb hoegenaaind niets vergeten, antwoordde Joris, loch
ik zeg het u: met dezen van Colmar is alles nog niet afgeloopen,
hij schijnt mij nocli mm nocli nicer dan een spion te wezen.
- Wat gij daar zegt is van ernstigen acrd, antwoordde de
graar, en, is 11W vermoeden gegrond, dan zullen wij inderdaad
uiterst voorzichtig mooten wezen.
Dit is nog alles niet, hernam do eremijt. Het onderhoud
dat ik met den Oostenrijksclien afgezant had, greep plaats zooals
ik u zeide, in het jaclithuisje, op eenige honderde meters afstand
van de plaats waar Zitzka met een deel zijner bende gelegerd
is.
— Ik ken de plaats, antwoordde de graaf, maar waarom
bleeft gij niet bij van Colmar, vermits gij beiden nam e Brussel
kwaamt ?
— Lie, daarin ligt joist de reden mijner ongerustheid, antwoordde
Joris. Ik had, zoo ging hij voort, om zekere reden, ,het inzicht
mij in den omtrek van het Bohemerskamp te begeven en daarom
het ik Ernest van Colmar alleen zijnen weg voortzetten.
Gij begrijpt ongetwijfeld dat ik anderszins de gelegenheid niet
zuti hebben laten ontsnappen hem te vergezellen en to bewalien.
ftond mid&rnacht was ik in eene bergholte, die binnen het

98

ROZE KATE

kamp der Bohemers zelve gelegen is. Het komt er niet op aan
than s te verhalen hoe het mij gelukt was de lijnen der voorpost en te overschrijden zonder door de schildwachten te zijn
opgemerkt geworden. 't Zij voldoende u te zeggen dat ik in . de
bergholte Ernest van Colmar vond ! Hij stond binnen
d en ingang, vast tegen den bergwand aangedrukt en was gewis
o vertuigd dat hij in zijne schuilplaats niet opgemerkt kon worden.
Daarin bedroog hij zich, althans voor hetgeen mij betreft,
want niet zoohaast was ik in het hol of ik zag en herkende
hem. Ik hield mij echter alsof ik niets bemerkt had en drong
verder in de holte.
— Zoodat hij binnen het kamp der Bohemers was, riep de
graaf op den Loon der grootste verwondering.
— Ja, en uit zijne tegenwoordigheid op die plaats moeten wij
besluiten dat hij met Zitzka in onderhandeling stond.
— Tenzij, onderbrak de graaf, hij insgelijks o pgemerkt in het
kamp ware gedrongen.
— Onmogelijk, hernam de eremijt, de Bohemers houden te
strenge wacht opdat er zelfs eene kat in hun kamp kunne
dringen zonder gezien en aangehouden te worden.
— Maar gij zelf (Ian, Joris ?
— Ik zeide u reeds, heer graaf, dat het thans het oogenblik
niet is om u dit te verklaren, 't ware overigens nuttelocA tijdverlies. Ik zeg dus dat Ernest van Colmar in betrekking staan
moest met Zitzka. Hoe hij echter in de grot kwam, blijft mij
voorloopig nog een raadsel.
Althans hij was er, en dat is de hoofdzaak.
_Mies was door mij op voorhand met de gemaskerde mannen
besproken en er was overeengekomen dat er dien nacht een
nieuw offer aan de BRONZEN VROUW gebracht zou worden.
De oogen van den valschen eremijt schitterden op dit oogenblik van eene helsche, bloeddorstige drift.
— En welk slachtoffer hadt gij gekozen ? vroeg de graaf, den
hals over de tafel uitstrekkend en den eremijt strak aankijkend.
— 't Was eene vrouw, of, beter gezegd, een Jong meisje, want
zij is nog geene twintig jaren oud, hernam de eremijt.
Uwe Excellentie moet echter niet vragen wie zij is, noch waarom
zij veroordeeld word, sprak de eremijt na eene pons gezwegen
to hebben.
Terwijl ik haar op een gegeven oogenblik wegdroeg to midden
der duisternis, waarin de spelonk plotselings gedompald word,
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liep mij iemand zoo hevig tegen het lijf, dat ik achterover viel.
Terzelfder tied werd inj de eroordeelde ontrukt. 1k trok mine
dagge en gal, mijnen aanvaller daarmede eenen stoot.
Het lemmee echter kwam op cell metalen voorwe rp to recht
ea erd verbrijzeld.
I3ijna op hetzelfde oogenbli lag 1k op (lea groud uit;estrekt
e 1 de die ^ ste duisternis vulile de spelonk.
vreesde in de lianden der Bohemers to vallen, kroop
Daar
ik op handen en voeten nit de sploni, en trad het Bosch in.
Later vernam ik van de mansc i mppen, die in het ki.,,upelliout
bij den ingani verscholen stonden, dat de rothieF der jonge vrouw
Ernest van Colmar was.
- Denkt g .j dat de ridder weet wie zijn tegenstander in de
spelonk was ? vroeg de graaf van Oudburg.
- Ik geloof het niet, antwoordde Joris, in alle geval meen ik
dat hij Been vermoeden hebben kan dat de eremijt, zoo hij (lezen
gezien heeft, een en dezelfde persoon als uw dienaar is.
Zijne aanwezigheid Miter binnen het kamp der Bohemers, zijne
plotselinge verschijning in de spelonk, zijn hardnekkig verdecligen
der veroordeelde, dat alles is wel van card om mij ongeru.st to
maken.
— Lou de jonge vrouw van wie gij spreekt,, zoo onderbrak do
graaf andermaal, niet weten wie ztjt en zulks aan Karen redder
bekend gemaakt hebben
.
- Ik weet het niet, antwoordde Joris, loch
met gefronste
Plotselings hield hij met spreken op en keek
wenkbrauwen in de richting der deur.
Een oogenblik later word op die deur geldopt.
diep over zijn hoofd
- Binnen, riep Joris, de kap z Jner
trekkend.
— De deur werd geopend, en bans Prosper Moermans trail in
de kamer.
- Wat verlangt ge ? vroeg de graaf ongeduldig.
— Uwe Excellentie dezen brief te overinn ligen, sprak Prosper
den brief overreikend dien van Colmar gelast had over to
brengen.
— Van wien kornt dien brief?
— Van Zijne Excellentie den graaf Ernest van Colmar, antwoordde Prosper, een scherpen blik op den monnik (vestigend.
- Geef, en ga Been, zei de graaf van Oudburg den brief
aannemend.

100

ROZE KATE

Prosper gehoorzaamde en trok de deur achter zich toe.
De valsche eremijt stond op en ging zich verzekeren of de
waard zich verwijderd had.
— Ik betrouw lien kerel met zijn onnoozel gezicht geen
zier, zei hij, en ik ben haast zeker dat hij ons zoo even beluisterde.
De graaf antwoordde niet.
— Hij is dus hier, zei hij, den brief tusschen zijne handen
draaiend.
— Vermits ik u reeds verwittigde, hernam Joris, moet die
komst u dan ook niet afschrikken.
Laat ons liever vernemen wat die brief behelst.
De graaf brak het zegel, en las :

GEACHTE HEER VADER,

Drager dezes, ridder ERNEST VAN COLMAR, heeft op
zijne reis naar Brussel ons kasteel met zijn bezoek vereerd.
Ik heb de eer gehad hem de gastvrijheid aan te bieden
en, gedurende de enkele uren die het mij gegeven was in zijne
tegenwoordigheid door te brengen, kwam ik tot de overtuiging
dat het een knap en edelmoedige ridder is, die aan het Hof
hooge diensten bewijzen kan.
Ik ben overtuigd dat ridder van Colmar door u met alle voorkomendheid ontvangen zal worden, want ik meen verzekerd te
wezen dat hij wel degelijk z66 is als ik hem u beschreven heb.
Uw zeer verkleefde zoon,
BRUNO.

— Waarachtig ! riep Joris op spottenden Loon, uw zoon oordeelt
Aug en goed !
— Een oogenblikje als ik u bidden mag, zei de graarf, oordeel
gij zelf maar niet te overijld. Denkt gij dan dat het niet onvoorzichtig zijn zou in deze troebele tijden zijne brieven aan
den eersten den besten toe te vertrouwen zonder zekere voorzorgen tegen elke mogelijke onbescheidenheid te nemen ? Er
bestaat tusschen mij en mijnen zoon eene verstandhouding daaromtrent, en wij zullen nu spoedig zien wat wij van den inhoud van
dit schrijven gelooven kunnèn.
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Daarop legde hij den brief op de tafel, het geschrift naar

onder. Hij Boot daarna eenige druppels wijn op den rug van den
brief en wreef die dan over de witte oppervlakte uiteen.
Daarna nam hij den brief op, hield hem op eenigen afstand
met beide hand en voor zijne oogen uitgestrekt, en riep :
— Ha, ha ! Dat is nu heel wat anders, zie, ging hij voort,
bij middel van de eenvoudige bewerking, die gij gezien hebt, is
er op den rug een tweede brief leesbaar geworden en die luidt :
GEACHTE IIEER VADER,

Wees op uwe hoede voor den ridder van Colmar. ITU is
onder meer dan een opzicht hoogst gevaarlijk !
Uw verkleefde zoon,
BRUNO.

— Waarachtig, riep de valsche eremijt, dat kunstje is aardig !
We weten nu ook dat Bruno redens heeft den gehaten
Oostenr,
rijker te mistrouwen.
Gij begrijpt nu dat wij met list moeten te werk gaan om niet
verraden te worden.
— Wat wilt ge doen ? vroeg de graaf van Oudburg.
— De zaak doordrijven, natuurlijk, antwoordde Joris.Het komt
er alleen maar op aan slim te spelen en ons niet laten beet te
nemen. Mijn plan is den vreemden gezant met alle mogelijke
beleefdheid te behandelen en hem in 't geheim te doen bewaken
en bespieden.
Dat is inderdaad een goed gedacht, hernam de graaf.
Wanneer denkt gij den gezant op te zoeken ?
— Ik besprak met hem dat morgen in den voormiddag
Cornelis Dirix in den GOUDEN ANKER komen zou, die hem naar
de plaats brengen zal waar ik hem opwacht om hem naar het
verblijf der hertogin te voeren.
— Blijft gij zelf clan niet in den GOUDEN ANKER vernaehten,
vroeg de graaf ?
— Gewis neon, zei Joris opstaande, ik heb van hu tot morgen
nog ander werk te verriehten.
Hij reikte den graaf de hand, en ging met snellen stap de
trappen af.
Weldra was de eremijt in eerie der kronkelende straten achter
het stadhuis verdwenen
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rnest van Colmar stapte ongeduldig heen en weer in
de kamer, die hij in den GOUDEN ANKER betrok.
Onrust lag over zijn gelaat.
Koenraad en
Zonderling, zonderling, mompelde
) Herman zijn niet weergeKeerd. Dat hun een ongeluk
overgekomen is, claaraan twijfel ik niet meer. Ik zond hen beiden
ui-t, langs eene verschillende richting ; zij kwijten zich van de hen
opgelegde boodschappen, en geen van beiden keert weer! Werden
ze vermoord ? Men zou daarvan thans kennis hebben. Vielen
zij in de handen mijner onbekende vijanden ?
Niemand kent mij, niemand weet welke zending ik eigenlijk
te vervullen heb, en nochtans ik voel het, ik ben omringd van
talrijke, van machtige vijanden.
Men heat gewis mijne twee trouwe wapenknapen doen aanhouden om door hen te vernemen wat mij naar Brussel voert.
Het koste wat het wil, maar Koenraad en Herman moeten
opgespoord en ontdekt worden. Heden nog zal ik het gerecht
van de zaak onderrichten.
Maar het gerecht gaat zoo traag, ging Ernest van
Colmar na eenige oogenblikken peirrzens voort, dat ik gevaar loop
binnen eene maand nog geen nieuws over de verdwenen jongelingen te hebben. — Wie weet ook of in het gerecht zelve
mijne vijanden geene handlangers vinden. Althans, de vijandschap
die ik rond mij voel werken, gaat uit van hooger hand.
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Ik geloof dus dat het verstandiger is die zaak maar alleen
klaar te maken.
Op dit oogenblik werd Ernest van Colmar in zijne bedenkingen
onderbroken door een bescheiden kloppen op de deur.
De ridder opende die, en stond voor Prosper Moermans die; na
eenige malen tot op den grond gegroet en gevraagd to
hebben hoe zijne Excellentie den nacht had doorgebracht,
Ernest van Colmar meldde dat er iemand was die hem
wenschte te spreken.
- Goddank zeker een mijner knapen, riep van Colmar vergenoegd, laat hem dadelijk hier komen.
Ik moot zijne Excellentie doen opmerken dat de persoon, die
beneden wacht, geen der twee schildknapen is, van wie ge gesproken
Debt.
- Niet, en wie is het dan ?
- Een hoer, die gezonden werd door iemand met welke Uwe
Excellentie gisteren in betrekking schijnt geweest to zijn.
— Welk, is zijn naam ?
— Cornelis Dirix, antwoordde Prosper Moermans, en 't was
duidelijk dat er een trek van diepe minachting zijnen mond plooide
terwij1 hij den naam uitsprak.
- Laat hem komen, hernam van Colmar.
Prosper verwijderde zich en eenige oogenblikken later trail
Cornelis Dirix in de kamer.
- wie heeft u tot mij gezonden ? vroeg Ernest van Colmar.
— De vrome vader Joris, antwoordde de boor, zijnen glurenden
blik voortdurend arwendend. Hij zei me dat ik den hoer
ridder geleiden zou.
- Waarheen ? vroeg van Colmar.
— Naar eene plaats even buiten de poorten, waar wij vader
Joris ontmoeten zullen.
- Ga voor, zei van Colmar zijnen degen omgordend, ik volg
u op enkele passen afstand.
Cornelis deed wat hem bevolen was.
Hij verliet het gasthof /door Ernest van Colmar gevolgd,
stapte hij over de Groote Markt door de Hoedenmakersstraat naar
de oude Kolenmarkt. Hier sloeg de boer links om en kwam
weldra in het hoog gedeelte der stall. Van daar ging hij naar
de Leuvensche poort. In plaats echter verder recht door to gaan,
keerde hij buiten de poort kort rechtsaf, en ging langs de vestingen voort, steeds op eenigen afstand gevolgd door ridder van

104

ROZE KATE.

Colmar. Zoo bereikte men weldra een klein boschje, tusschen
welks dichte kreupelhout een voetwegeltje voortkronkelde.
Weldra bleef de boer staan.
— Wij zijn ter bestemining aangekomon, Excellentie, sprak hij,
gelieve een pair oogenblikken geduld to hebben.
Ernest van Colmar antwoordde niet, (loch keek onderzoekend
rond om op te nemen waar hij zich beyond.
Nauwelijks echter had hij eenen blik rond zich geworpen, of de
eremijt Joris verscheen op het voetpad.
— Goeden morgen, Excellentie, sprak hij, eene diepe buiging
makend, ik zie dat gij onze afspraak niet vergeten hebt.
Ernest van Colmar beantwoordde den groet van den eremijt
met eene koele hoofdbuiging.
Joris zond daarop den boer peen, na vooraf eenen blik yap verstandhouding met hem gewisseld te hebben.
— Wij kunnen thans vrij en ongehinderd spreken zonder
vrees gehoord te worden, zei de eremijt, den ridder aanblikkend terwijl hij trachtte uit zijne houding op _te maken of deze
ook jets van de onlangs voorgevallene gebeurtenissen zou laten
blijken.
Ernest van Colmar hield zich als vermoedde hij hoegenaamd
niet dat de eremijt eene rol gespeeld had in de avonturen der
spel oak .
----= Waarom verzoCht gij mij hier te komen. ? vroeg hij.
— Omdat ik het geraadzamer oordeelde hier onze zaken of te
handelen. In het gasthof konden wij allicht beluisterd ,worden.
Ik stelde u voor ons gezamenlijk naar de verblijfplaats onzer
Koninklijke Hoogheid de aartshertogin te begeven.
Ik ben bereid heden mijne belofte te vervullen, dock op eene
voorwaarde.
— En die is ? vroeg van Colmar toen hij bemerkte dat de
eremijt ophield met spreken.
— Gij weet, zoo ging Joris voort zonder rechtstreeks de vraag
van den ridder te beantwoorden, dat om gewichtige staatsredenen,
vooral uit hoofde der plannen van Zitzka, het noodzakelijk is het
verblijf der aartshertogin, althans nog voorloopig, geheim te houden.
— Ik weet zulks inderdaad, en beloof u plechtig dat ik dit
verblijf aan niemand, wie het ook weze, bekend maken zal.
— Die belofte ware van aard mij alle voldoening te geven,
hernam de eremijt, want ik betrouw mij op het woord van
een edelman als Ernest van Colmar.
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Echter moet ik verklaren dat ik in deze, niet mijn persoonlijk gevoelen te raadplegen heb, maar dat ik stipt gehouden ben
mij te gedragen naar de voorschriften uit hooger hand opgelegd
en voorgeschreven.
— Meent gij dat ik u dan mijn woord schriftelijk bevestigen
zou ? riep van Colmar tamelijk driftig.
— Ook die schriftelijke verzekering zou voor mijne lastgevers
onvoldoende schijnen, ging de eremijt met berekende koelheid
voort, niet zooals ik reeds zeide, dat er aan het goede woord
van den ridder van Colmar hoeft getwijfeld te worden, maar
er kunnen zich zulke omstandigheden voordoen, dat het ook
met den besten wil onmogelijk wOrdt een bepaald geheim volstrekt ongeschonden te bewaren.
— Maar voor den drommel wat wenscht ge dan eigenlijk dat
ik doen zal ? riep Ernest van Colmar.
— De waarborg, die ik u vraag, bestaat daarin, dat gij toestemmen zoudt u te laten blinddoeken, en dat ge geene poging
doen zoudt om den weg te herkennen langs welken ik u te
paard brengen zal en, langs welken ik u, na het onderhoud
met de aartshertogin, weer op deze plaats terugbrengen zal.
— Mij blinddoeken, riep van Colmar driftig, bij den Hemel ! ik
zeg u, dat ik in elke andere omstandigheid dan deze, het als
ene grove beleediging aanzien zou, mij dergelijke voorstellen
durven te doen,
— In dit geval weze dan alles liever ongedaan, antwoordde
de eremijt.
— Toch niet, zei de ridder op bezadigder toon.
Ik handel niet voor mijne persoonlijke rekening, en ben dus
gehouden van persoonlijke gevoelens geene rekening te houden,
maar alleen dat te doen wat de zaak, die mij toevertrouwd is,
betreft.
— Gij stemt dus toe ? vroeg de eremijt,
— 1k stem toe.
— Gelieve mij dan te volgen.
Dit zeggende stapte Joris op den voetwegel voort, op de hielen
gevolgd door ridder van Colmar.
Nagenoeg een twee honderd meters verder kwamen de twee
wandelaars eensklaps aau een klein kerkhof, dat bijna gansch
verdoken zat tusschen het dichte struikgewas.
De eremijt ging dwars over dit kerkhof, waarvan het ijzeren
hekken openstoncl.
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Tusschen de graven heen begaf hij zich, steeds door ridder
van Colmar gevolgd, naar eene kleine kapel, die in eenen der
hoeken was opgebouwd.
Achter die kapel stond een man van rond de twintig jaar
oud, die een koppel ongezadelde paarden bij den toom, hield.
Under den arm hield hij een pakje dat, als een owerold kleed
er uitzag.
Hij overhandigde dit pak aan den eremijt en zonder een woord
te spreken, of eenig bericht af te wachten, verliet hij het kerkhof en verdween in het boschje.
De eremijt ontrolde het pakje dat in werkelijkheid eene pij
was, gelijk aan die, welke hij zelf droeg.
Hij verzocht ridder van Colmar dit kleed aan te trekken.
Toen zulks geschied was, nam hij zell den vederhoed af, die
hij onder zijne eigene pij verborg, en trok den ridder de kap
dezer pij over het hoad, derwijze dat een band voor de oogen
viel, en die geheel bedekte.
Dit geschied zijnde, hielp de eremijt den ridder te paard stijgen.
Hij sprong dan insgelijks te paard terwip hij den toom
van het paard, door Ernest van Colmar bereden, vast nam en
zoo doende den ridder verplichtte hem na te ridden.
Zoo ging het in gerekten galop door het kleine boschje zonder
dat echter een woord tusschen hun beiden gewisseld werd.
Zoolang men in het boschje bleef, voelde Ernest van Colmar de
twijgen die min of meer den nit verhinderden. Weldra echter
voelde hij aan het fladderen van den wijden mantel, waarin 110
gewikkeld was, dat de wind over eene vlakte moest jagen en
men dus in 't openveld moest aangekomen zijn.
Spoedig echter werd hij door zijnen zonderlingen girls in een
ander bosch gebracht en daarna ook meer op de vlakte.
Ernest van Colmar spande al zijne denkkracht in, ten einde to
gissen in welke richting hij wend voortgevoerd.
Het scheen hem dan ook weldra dat de eremijt in kronkelingen
heen en weer reed, ten einde den weg te verlengen, of hem het
spoor bijster te maken.
Zoodra hij tot die overtuiging kwam, legde zich Ernest van
Colmar .er op toe, in zijnen geest de minste bijzonderheden te prenten
die hem later dien weg zouden kunnen doen terugvinden.
Nu ondervond hij dat de eremijt eensklaps links afwendde, den
straatweg verliet en over akkers en beemden voortreed, eenen
langen omweg maakte, dock, door steeds rechts aan to houden
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na zekeren tijd weer op den weg kwam, en dit slechts op zeer
geringen afstand van de plaats waar hij hem eerst verlaten had.
Voor een zoo geoefend ruiter, als Ernest van Colmar was,
kostte het slechts geringe moeite om de inzichten en de minste
bewegingen van zijnen geleider te gissen, al benam hem de kap
der pij ook het zicht.
Het was den ridder thans duidelijk, dat de eremijt hem niet
aIleen beletten wilde ooit den weg te vinden na dit eerste bezoek ;
maar ook dat hij hem wilde doen gelooven chat het verblijf der
aartshertogin veel verder van Brussel verwijderd lag dan werkelijk het geval was.
De eremijt had, voor wat het eerste punt betreft, volkomen
zijn doel bereikt.
Hij had namelijk verscheidene malen het boschje doorkruist, dat
rond het kerkhof lag, zoodat Ernest van Colmar ten slotte niet
wist of hij zich in de richting van het Noorden, van het Zuiden,
van het Oosten of van het Westen begat'. Aileen wist of ten,
minste vermoedde hij dat de kluizenaar, 't is te zeggen de kerel,
die zich aldusdanig deed doorgaan, geene goede voornemens had.
Waarheen bracht hij Ernest van Colmar ?
Was het van wege den ridder geene hoogst roekelooze daad,
zich zoo blindelings aan dien geheimzinnigen man toe te vertrouwen?
De ridder nioest wel in zich zelven bekennen dat hij al te
voortvarend geweest was en (14t de eremijt op dit oogenblik
naar willekeur over zijn lot beslissen hon.
Werd Ernest . van Colmar op dit oogenblik inderdaad in de
noodzakelijkheid gesteld zich to verdedigen, dan zou het hem
niet eens mogelijk geweest zijn zich van zijn zwaard to bedienen.
Dit stak namelijk onder de pij, die hem alle vrije beweging
onmogelijk maakte.
Wat er echter nu ook verder met hem gebeuren zou, de ridder
was beslist tout het uitei-ste te gaan.
Be eremijt had hem daarenboven echte stukken getoond, die
bewezen dat hij wist waar de aartshertogin vertoefde.,
Zonder dat daartoe de minste aanleiding bestond, rees bij van
Colmar eensklaps de meening op dat hij in eene bekende streek
gevoerd werd.
Het ruischen der boomen, het kabbelen der beek, het gekraai
van eenen ham in de verte kwam hem bekend voor, en, als
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kreeg hij eene ingeving, begreep hij eensklaps dat hij naar
Oudburg teruggevoerd werd.
De eremijt echter reed maar altijd voort, heuvel op, heuvel af,
nu eens dravend over de straatweg, dan weer in vollen galop
door versche beploegde akkers.
Zij die van verre de zonderlinge groep bemerkten, trokken,
zich behoedzaam weg achter haag of struik, want van zekeren
eremijt werd in de streek weinig goods verteld. Liever kwam
hem dus maar niemand in den weg.
Eensklaps bleven de paarden staan.
Eene poos was alles stil, diep, geheimzinnig stil. Dan hoorde
Ernest van Colmar eene poort openen, zonder dat zijn geleider
had aangeklopt noch geroepen. Het scheen dus wel dat zij hier
verwacht werden, of dat de eremijt eon teeken gedaan had, dat,
voor van Colmar onbemerkt bleef.
De eremijt reed onder de poort door, steeds het paard van den
ridder achter zich met den toom loidend.
De zware poort viol dicht en van Colmar hoorde dat de paarden
thans over eenen gekasseiden weg of over een met steenen bevloerd
plein gingen.
— Wij zijn ter bestemming, zei "de eremijt de paarden inhoudend.
Ernest van Colmar antwoordde niet. Hij deed ook geene beweging om zich van de kap to ontdoen.
Joris sprong uit den zadel.
— Gelieve af to stijgen, sprak hij, den ridder de hand reikend.
Deze voelde de hand, loch greep ze niet.
Hij trok de voeten uit de zijhangsels en sprong uit den zadel.
Wilt ge mij toelaten thans uwe kap los to maken, vroeg de eremijt.
— Gaarne, zei Ernest, want ik ben haast gestikt onder dit
verwenschte kleed.
De eremijt inaakte de kap los.
Zijne eerste beweging was, Coen zijn gezicht vrij was, zijne
blikken rond zich te laten gaan ten einde op te nemen waar
hij zich beyond.
Was dat Oudburg ?
De ridder stond op een groot vierkant binnenplein, aan de vier
zijden ingesloten door hooge, ouderwetsche gebouwen.
De gevels, die op het plein uitgaven, waren kunstig gebeeldliouwd in marmer en de hooge vensters, waarachter dikke
gordijnen allen onbescheiden blik tegenhielden, waren van den
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zuiversten bouwtrant. — Toen Ernest van Colmar de gebouwen
in overzicht genomon had, bernerkte hij dat de paarden bij den
thorn gehouden werden door twee schildknapen, gansch in 't zwart
gekleed.
Twee soortgelijke knapen stonden van weerkanten langs eene
hoog gewelfde deur.
't Was hierheen dat de eremijt den ridder voerde ; de twee knapen,
waarvan wij hooger spraker ginger zwijgend den breeden gang
in en een marmeren witten trap op.
Kostelijke vazen en rijke behangsels versierden de wanden.
Het eerste verdiep, waarop men weldra aankwam, was insgelijks met de grootste pracht gemeubeld, terwijl schilderijen van
Rubens, Teniers en Van Dijck aan de wanden hingen.
Het bleek wel dat de eremijt zich te midden van al die pracht
te huis voelde, want hij ging zonder aarzelen of vragen verder
en gunde zelfs geen blik aan de rijkdommen en kunstschatten,
die hier alom zoo kwistig waren ten toon gesteld.
De twee knapen gingen den langen breeden gang, die het
eerste verdiep in twee gelijke deelen scheen te scheiden, tot
het einde toe door, en openden daar eene dubbele deur naast
dewelke zij in eerbiedige houding staan bleven.
De eremijt, gevolgd door den ridder, trad binnen, waarna de
deur onmiddellijk gesloten werd.
De plaats, waarin zij nu stonden, was eene met buitengewone
pracht bemeulde voorkamer in welke, rond eene ebbenhouten
tafel, vier jonge vrouwen, te borduren zaten.
Eene Bier jonge vrouwen stond onmiddellijk op, ging naar den
achtergrond der zaal, stiet eene deur open, en, terwijl zij zich
langs den muur schaarde om de bezoekers doorgang te verschaffen, hief zij het zijden voorhangsel op dat in de opening der
deur hing.
De eremijt en Ernest van Colmar traden binnen en waren nu
in een vertrek, nog prachtiger gemeubeld dan alles wat van Colmar
tot nu toe gezien had.
In het diepe dezer plaats was een soort van troon opgeslagen.
Eene jonge, beeldschoone vrouw zat daarop, dock kwam dadelijk de binnentredenden te gemoet.
Die jonge vrouw was de aartshertogin Maria-Theresia.
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aarin bewezen wordt dat CI-nest
van Colmar zich niet verwaehtte aan
de wijze waarop zijn onderhoud
atliep.
e jonge vrouw, (lie het prachtig vertrek bewoonde,
was waarlijk van eene buitengewone lieftalligheid en
van be wonderenswaardige schoonheid.
Zij was hoog, statig van gestalte, haar gelaat van
eene niet geevenaarde zachtaardighe.id al drukten de
schitterende oogen ook vastberadenheid en wilskracht ult.
De prinses was rijkelijk, loch zonder gezochtheid gekleed.
Zij trail, zooals wij zeiden, de bezoekers een paar schreden te
gemoet, en beantwoordde den eerbiedigen groet van Ernest van
Colmar met eene allervriendelijkste hoofdbuiging, terwip zij den
eremijt enkel plichtmatige beleefdheid gunde.
— Hoogheid, zoo begon de eremijt, ik heb het genoegen u den
gezant van het Hof, ridder Ernest van Colmar, voor te stellen.
Hij is door Z. M., uw varier, gelaat met hoogst gewichtige
staatszaken, waaronder in eerste plants de beslissing over de gekende huwelijksplannen.
Een hevig rood overtoog, bij het hooren dezer woorden, het
gelaat der vorstin, en, om hare ontroering eenigerwijze te verbergen, bracht zij den waaier voor het gezicht, die aan eene
zijden koord om haar middel bevestigd was.
De eremijt ging thans paar het uiterste einde der zaal.
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Ernest van Colmar begreep dat hij aldus handelde om hem
ongehinderd te laten spreken.
De prinses deed hem teeken dat hij plaats nemen zou op
eenen zetel, dien zij den ridder met den waaier aanwees.
Na gebruik gemaakt te hebben van de toelating hem door de
prinses gegeven, sprak van Colmar op eerbiedigen toon:
« Uwe Hoogheid zal het mij niet euvel duiden in alle oprechtheid met haar te spreken over zaken, waarvan eerst haar eigen
geluk en verder ook het geluk van hare vermoedelijke onderdanen arhangen kan. >>
Mijn doorluchtige vriend, Vorst van Lorreinen, droeg mij de
hoogst vereerende, doch ook hoogst kiesche taak op uwe Hoogheid te onderhouden over de inzichten van Z. M. den keizer.
Ik zal, zoo ging de ridder voort, mij niet ophouden bij omwegen
en u maar dadelijk den grond der zaak voorleggen. Zeg mij
dus, bid ik u, of het uit eigene beweging, uit eigen wil, in de
onbeperkte vrijheid uws harten is dat er met Frans van Lorreinen
zekere voorstellen besproken worden waarvan gij het voorwerp
zijt 2•
Ter wiji hij deze laatste woorden sprak, had hij zijnen blik gericht naar de plaats waar de eremijt stond.
Hij was getroffen, bijna vervaard voor de uitdrukking welke uit
de oogen van den eremijt straalden, die de prinses strak in het
gelaat Wilde.
Toen hij bemerkte clat hij door Ernest van Colmar werd gade
geslagen sloeg hij den blik echter neer, wendde het hoofd af en
trok zijne kap dichter over zijn gelaat.
Op ditzelfde oogenblik keek Ernest van Colmar naar de vorstin,
eR hij zag dat haar blik gericht was naar de plaats waar de
eremijt gezeten was.
Hare wangen werden andermaal hevig rood, en de ridder was
overtuigd dat de aartshertogin verlegen was dat men haar gezien
had gadegeslagen toen zij onder den invloed van den eremijt
was.
bet was ook buiten twijfel dat de eremijt eenen sterken invloed
op de prinses uitoefende vermits zijn blik voldoende scheen haar
naar zijnen wil te doen plooien.
— Hoogheid, hernam van Colmar, zich een weinig voorover
buigend en met ingehoudene stem sprekende ten einde door den
eremijt niet gehoord , te worden, ik smeek u mij in alle openhartigheid te antwoorden.
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Is het met uwe vrije toestemming dat er huwelijksontwerpen
gemaakt worden, die u met Vorst Frans van Lorreinen verbinden
m oeten ? Zijt gij uw eigene meesteresse in het huis waar gij u
bevindt ? Zijt gij in eene woning, die gij u vrijelijk gekozen hebt
tot tijdelijk verblijf, of bevindt gij u in een gevang waaruit gij
verlangen zoudt te ontsnappen ? 0, ik bid u, spreek openhartig
en zeg mij hoe ik u zou kunnen van dienst zijn, want ik vrees
dat gij zoo gelukkig niet zijt, als gij dit wenscht te wezen.
— Toch, toch, antwoordde de vorstin eenen smeekenden blik op
den ridder werpend, ik ben zoo gelukkig als ik het ooit hier i
beneden kan hopen te wezen.
Terwiji zij echter die woorden sprak rolden dikke tranen over
hare wangen.
Ernest van Colmar wierp eenen medelijdenden blik op de jonge
vrouw. Hij was thans overtuigd dat zij niet gelukkig en ook
niet vrij was.
Terwiji hij haar aldus vol belangstelling gade sloeg, bemerkte
hij zeer duidelijk dat zij angstige blikken wierp naar den kant
van den eremijt.
— Hoogheid, sprak Ernest van Colmar nog op stillen toon, gij
zijt van koninklijken latize en ik ben slechts een nederig edelman. Het is dus ailedn met uwe toelating dat ili.lnij zal durven
verstouten u vragen te doen. Maar ik bid u in mijnen persoon
tevens den boezemvriend te willen erkennen,die Frans van Lorreinen
naar u afzond om u de verzekering te geven dat hij alles beproeven zal om u gelukkig te maken.
Indien gij dus te klagen hebt over de behandeling waarmede
men u her bejegent, indien gij de macht of den invloed van
personen vreest wier doelwit u niet zuiver, noch edel schijnt, dan,
ik bezweer het u, vertrouw mij uwe klachten en, bij mijn zwaard,
ik zweer u dat het ()Brecht u aangedaan niet ongewroken blijven
zal.
De aartshertogin had Ernest van Colmar met de grootste
aandacht aanhoord en steeds vloeiden tranen over hare wangen.
Nogmaals keerde zij het gelaat naar den eremijt, en hare
groote blauwe :oogen kregen eene uitdrukking, die bijna van afschuw
getuigden toen zij den eremijt van zijnen stoel zag opstaan en
naar haar toetreden.
— Iloogheid, sprak hij op eenen toon dien hij zoo onderdanig
en zoo eevbiedig mogelijk trachtte te maken, iii geloof dat het
wijsetijk zijn zbu een kort en bondig antwoord te geven op de
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vragen welke zijne Excellentie het noodig geacht heeft u toe te
sturen.
— Integendeel, rieR Ernest van Colmar haast buiten zich
zelven, ik meen dat het veel redelijker zijn zal- hare Hoogheid
al den tijd te gunnen om zich vrijelijk uit te spreken over de
zaak die gij bedoelt.
Het zal, mijn inziens, ook beter zijn ons onderhoud, dat reeds
zeer pijnlijk wordt voor hare Hoogheid, bier dan ook maar of te
breken.
— Uwe Excellentie zal het mij . niet euvel duiden zoo ik mij
veroorloof u te doen opmerken, zoo sprak de eremijt, dat het
volstrekt nutteloos, en onder meer dan een opzicht, zelfs heel
gevaarlijk zijn zou, dit onderhoud eene tweede maal en in- dezelfde omstandigheden te moeten hernemen.
Sta mij toe een woord tot hare Koninklijke Hoogheid te spreken,
en ik ben overtuigd dat dan de hinderpaal, die thans schijnt te
bestaan voor eene onmiddellijke verstandhouding, voor immer uit
den weg zal geruimd wezen.
Ernest van Colmar bezag het gelaat der prinses, doch hij kon
daarop geen de minste uitdrukking waarnemen, waaruit ,hij hadde
kunnen afleiden welk gevolg hij op de woorden van den eremijt
geven moest. Hij wist derhalve niet of h,ij blijven moest 'of
heengaan.
De prinses had thans heel hare bedaardheid en hare kalmte
hernomen, en de uitdrukking barer oogen was ijskoud.
Niet wetende wat doen, nam Ernest van Colmar dan toch eindelijk het besluit, zich een weinig terug te trekken, ten einde
aan den eremijt gelegenheid te verschaffen een oogenblik met de
prinses alleen te spreken.
Van die gelegenheid maakte de eremijt onmiddellijk gebruik.
Hij boog zich naar de prinses en sprak haastig, met ingehouden stem :
— Herinner u, Maria -Theresia, dat deze zendeling een beslissend antwoord verwacht en dat dit antwoord onmiddellijk client
gegeven te worden, zoo niet . . . .
— Zwijg, zwijg, antwoordde de prinses. En die twee woorden
werden op zulken toon van diepe ontsteltenis gezegd dat zij
beter den angst uitdrukten, die zich van de jonge vrouw had
meester gemaakt, dan de langste uitboezemingen dit zouden liebben kunnen doen.
— Zwijg, zwijg, herhaalde zij, hare blikken op -den monnik
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vestigend, wiens gelaat, door de schaduw der kap daarop geworpen, nog vreesaanjagender was. Laat mij nadenken, en dat
dit onderhoud voor heden niet langer getrokken worde.
- Neen, zei de eremijt, het past mij niet dies spion hier
een dozijn malen te laten weerkomen, uitsluitend en alleen om
uwe dwaze grillen in te volgen.
Mijne grillen, zei de aartshertogin, het hoof ed verhetrend,
gij zoudt beter zeggen de gevoelens mijner eer.
— Neen, uwe grillen, hernam de eremijt, den blik dir aartshertogin tartend, en i1 verzoek u mij niet te verplichten u
sommige Bingen te herinneren, die noclitans uwe beslissingen veel
bespoedigen zouden.
- IMij dunkt dat gij de pollen omkeert en vergeet dat ik alleen
bier te gebieden en te beslissen zei de jonge vrouw gebelgd
1k 'verlang, zeg ik u, dat dit onderhoud niet langer worde voortgezet.
— Het zal dus noodig zijn u aan wen eed te herinneren, sprak
de eremijt, met van woede bevende stein, en u te zeggen dat
gij wellicht heden nacht nog de zilveren klok zult hooren Widen.
- Genoeg, genoeg, riep de ongelukkige prinses, terwip hare
lippen krampachtig trilden, en hare oogen uit hunne kassen
dreigden te puilen, even alsof de laatste woorden van den monnik
eene geheimzinnige hadden bevat, die haar den flood op
het lijf joegen. Geen woord sneer, murmelde zij, ik zal trachten
de verlangde verklaringen te geven .. .
— Dank, dank, murmelde de eremijt, wiens gelaat nu eenskiaps van voldoening begon te glanzen.
Lich daarna tot Ernest van Colmar wendend ging hij voort :
« Heer ridder, Hare Koninklijke Iloogheid is thans hersteld
van de ontroering waarin het vereerend aanzoek van uwen
doorluchtigen vriend haar bracht ; zij is gereed Uwe Exce1lentie
de verklaringen te doen, die gij wenscht te hooren, alvorens den
grond der zaak zelve te bespreken.
Terwip de eremijt echter op langzamen toon sprak, ten einde
de aartshertogin den tijd te laten hare kalmte te herwinnen,
keek Ernest van Colmar naar de jonge vrouw en las in de
uitdrukking parer oogen dat zij mike' onder den aandrang van
den eremijt toegaf en geenszins uit vrije beweging handelde.
Daar lag inderdaad iets gedwongen in hare howling, en aan
de wijze, waarop zij hare lippen samenperste om het beven derzelve te beletten, aan het zichtbaar geweld dat zij deed om
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haren hijgenden boezem te bedaren, raadde men gemakkelijk
welke krachtinspanning de jonge vrouw aanwendde om haren
gemoedstoestand te verbergen.
— Hoogheid, riep Ernest van Colmar, eenen vernietigenden bilk
op den eremijt werpen, de vermoedens. die ik had, zijn thans
werkelijkheid geworden en ik kan niet langer aarzelen mijn
gedacht uit te spreken, en te verklaren dat gij niet uit vrijen
wil handelt.
— 1k . bid, uwe Excellentie, zich enkel te willen houden bij het
eigenlijke onderhoud, antwoordde . de prinses met ingehoudene,
toonlooze stem. Gij hebt mij gevraagd of zekere onderhandelingen,
mijnen persoon betreffende, met mijne voile toestemming aangeknoopt werden . . . . en . . . . antwoordde zij, met geweld eenen
snik bedwingende, ik antwoord daarop bevestigend . . . . . ik geef
u de stellige verzekering die gij verlangt . . . . . vaarwel, heer
ridden
Na die woorden gesproken te hebben, vluchtte de aartshertogin
uit het vertrek langs eene kleine deur, die naast den Croon
was aangebracht,
— Thans zal zijne Excellentie wel moeten toegeven dat zij alle
voldoening bekomen heeft, riep de eremijt op zegevierenden
toon.
Toen hij echter zijnen blik op Ernest van Colmar vallen liet,
las hij in zijn oog niets dat hem voor het bereiken zijner plannen aanmoedigend scheen.
— Laat ons dadelijk van hier weggaan, sprak van Colmar
op kouden, bevelenden toon.
Terwijl hij echter naar de deur stapte, langs welke hij was
binnengekomen, wierp de eremijt hem eenen blik toe, waarin zooveel haat gloeide, dat de ridder, hoe moedig en onversaagd ook,
er voor gesidderd hadde, indien hij hem bemerkt had.
De ridder hief het zijden voorhangsel op, en ging door de
voorkamer, waar de vier gezelschapsjuffers der aartshertogin nog
altijd bij de groote tafel te borduren zaten.
De eremijt Joris volgde hem op de hielen.
Eene sombere, schrikaanjagende uitdrukking lag over zijn
gelaat uitgespreid.
Het was duidelijk dat hij in zijn brein helsche plannen smeedde,
en daarom wellicht trok hij de kap nog dieper over zijn gelaat,
als Wilde hij verbergen wat er in zijn binnenste omging.
De twee schildknapen, die hen tot hier begeleid hadden, stonden
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in den breeden gang hunne terugkomst af te wachten.
Op een teeken van den eremijt gingen zij weer ATOOr de twee
bezoekers uit, stapten door den breeden gang en gingen den
marmeren trap af.
De ridder en de eremijt hadden geen enkel woord gewisseld
sedert het oogenblik dat zij de vertrekken der aartshertogin verlaten hadden.
De eremijt trok nu echter den ridder bij de mouw van zijn
kleed en fluisterde hem toe :
— Uwe Excellentie heat thans de aartshertogin gezien en ook
uit haven mond gehoord dat zij hare toestemming geeft de begonnen onderhandelingen voort te zetten: Wenscht gij thans niet
insgelijks de oorspronkelijke bewijsstukken te zien, waardoor ik
volmacht ontving te handelen ?
— Ja, die volmacht wil ik zien ! riep van Colmar als uit een
diep gepeins ontwakend, toon mij die dadelijk.
De eremijt deed een teeken aan de twee knapen, die zich
onmiddellijk verwij(lerden?
Nu wenkte de zonderlinge gast Ernest van Colmar, en deze
volgde hem naar het achtergedeelte van den gang.
Onder den marmeren trap stond cone kleine deur, Welke de
eremijt opende. Nu wend een kleine trap zichtbaar die midden
de zwartste duisternis naar eenen onderaardschen kelder afdaalde.
De eremijt ging de eerste treden af.
— Ik zou zijne Excellentie verzoeken de deur achter ons toe
te trekken, zei hij ; 't is niet noodig dat men bemerke waarheen
wij gaan.
Een oogenblik aarzelde Ernest van Colmar, en op den drempel der deur bleef hij staan.
De gedachte, dat men hem yerraderlijk in eenen valstrik, leidde,
kwam vOOr zijn geest.
Bijna oogenblikkelijk echter verjoeg hij -die ook weer en govoelde hij een soort van schaamte over de vrees, die hij een
oogenblik gevoeld had.
Vast beraden ging, hij den trap af, en trok de deur achter zich
dicht.
Hij beyond zich nu in de volslagenste duisternis.
— Ga onbevreesd verder, zei , de eremijt ; de trap is regelmatig
en in goeden staat.
Weldra komen wij in eenen breeden gang waar ik mij eene
lamp of eenen fakkel bezorgen kan.
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Ernest van Colmar ging met vasten voet door en kwam weldra beneden den trap.
Door eene natuurlijke beweging, strekte hij beneden de armen
zijdelings open. Langs weerskanten voelde hij eenen muur ; op
eenigen afstand voor hem hoorde hij den regelmatigen stap van
den eremijt. Daaruit leidde hij af, dat hij zich in eenen onderaardschen gang bey ond, die ongeveer vier voet breed was.
Nauwelijks echter had hij een tiental passen gedaan, van af
het uiteinde van den trap, of hij hoorde achter zich lets dat
langs den muur afdaalde met een rammelend gerucht als dat
hetgeen, bij voorbeeld, door eenen ijzeren barreel zou veroorzaakt
worden..
Ernest van Colmar bleef dadelijk staan en alvorens hij van
zijne verbazing bekomen was, hoorde hij een gelijksoortig gerucht op enkele stappen afstand voor zich.
— Verraad ! riep de ridder en met geweld wierp hij zich
vooruit.
Hij stond echter weldra voor een stevig ijzeren hekken, dat
den gang versperde en dat tot tegen de zoldering reikte.
Hij keerde zich om en liep terug naar den trap.
Hier stond hij echter voor een gelijksoortig hekken.
Nu bey ond hij dat zijne vrees van zooeven werkelijkheid gew orden was.
Hij was in de val.
Zijnen toestand begreep hij dadelijk.
Die toestand was ontzettend !
Hij zat, als 't ware, gevangen in eene ijzeren kooi !
Hoe was het mogelijk dat hij zich zoo had kunnen laten
verschalken door dien ellendigen eremijt ?
Hij west, door 'de gebeurtenissen waarvan hij zelve getuige
geweest was, dat die eremijt een schurk, een ellendige deugniet was.
Judde-Marie had hem overigens op zijne hoede gesteld en
toch liet hij zich door hem in de val leiden.
Was het dwaas genoeg in dit onderaardsche hol af te dalen
om er een stuk te komen zoeken dat, al bestonde het,
gb ewis valsch was !
Klagen of jammeren diende tot niets.
Hij moest handelen.
Ernest van Colmar poogde derhalve het hekken nit zijne
hengsels te rukken.
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Bedeeld met eene waarlijk reusachtige kracht, vatte hij twee
der ijzeren staven in zijne breede, machtige handen, en rukte
dan zoo geweldig aan het hekken dat het gewelf er van dreunde.
Weldra echter moest hij het opgeven.
Al zijne pogingen dienden enkel hem zijne handen tot bloedens
toe vaneen te rijten. Het hekken bleef onwrikbaar in de muren
vastzitten.
Moedeloos stond Ernest van Colmar over het akelige van zijnen
toestand na te denken, toen hij plotselings eene stern hoorde die
uit de ingewanden der aarde scheen te komen.
— Nog een slachtoffer voor de -BRONZEN VROUW, klonk het
akelig in de helsche duisternis.
Daarna hoorde Ernest vau Colmar in clef verte eene deur met
geweld, openen en daarna even geweldig toesnokken.
Doodsche stilte volgde.
De stilte van het akelige, donkere graf !

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

Ile Matmen met de zwarte Maskers.
CO-

ij zeiden dat Ernest van Colmar even dapper als
edelmoedig was'.
Toen hij zich echter zoo plotselings van heel de
wergild afgezonderd voelde, toen hij zoo eensklaps en
zoo onbzeonnen in die helsche val geloopen was, en
toen hij eindelijk die ontzettende,geheimzinnige woorden hoorde lien
als uit de aarde tot hem schenen door te driugen, toen voelde
hij zijnen geest beneveld door eene hem tot dan toe ongekende
vrees.
Het klamme zweet brak hem uit, en parelde hem op zijn
nochtans brandend voorhoofd.
Ofschoon hij volstrekt niet g ist wat die zonderlinge woorden
beteekenden, Welke steeds van de BRONZEN VROUW gewaagden,
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had hij ze toch reeds in verschillende omstandigheden gehoord, en
hij herinnerde zich welken akeligen kreet van angst en afgrijzen
zij aan Etna ontrukt hadden, als hij het jonge meisje uit de handers
harer vermomde vervolgers in de spelonk van 't Zonieenbosch
bgered had.
Wat beteekenden die woorden ?
Hadden zij betrekking op het bronzen beeld dat hij ontdekt had
in den nacht, lien hij op het kasteel van Oudburg had doorgebracht?
Die geheime, onderaardsche ganged Welke hij toen had' doorloopen, stonden zij in gemeenschap met deze waarin hij zich thans
beyond ?
Had men hem in de Roode Kamer te slapen gelegd, in de hoop
dat hij reeds then, door eenen samenloop van omstandigheden, die
zich wellicht om eene of andere reden niet hadden voorgedaan,
in de akelige klem geraken zou, waarin hij thans zat ?
Dergelijke en duizende geruchten meer warrelden in den guest
van den ridder, die de armen over de Borst gekruist, met den
rug tegen een der sterke muren van den ondeiaardschen gang
geleund
stond.
t,
Slechts eene zaak wist hij met zekerheid, namelijk dat hij in
een prachtig huis, wiens lugging hem zeifs niet eons beken d
was, in een onderaardsch hol gevangen zat.
Dat hem een sclirikkelijk lot voorbehouden . was, daaraan twijfelde hij niet eens, en toch, gissen welk dat lot zijn zou kon hij
niet.
Alles wat hem omgaf, was geheim, verschrikkelijk, akelig,
ba eheim !
De doodsche stilte word niet onderbroken in het onderaardsche
gewelf.
b
Ongetwijfeld had de eremijt hem verlaten door de deur
aan 't andere uiteinde van den gang. Dit moest geschied zijn
kort na dat hij Ernest van Colmar in de val gebracht had. Doch
wanneer zou hij terugkomen ?
Dit was voor den ridder natuurlijk een raadsel.
Uren verliepen.
Niemand kwam.
Diets verroerde.
Zou men wellicht besloten hebben hem in deze krocht van
honger te laten omkomen ?
Zou het dan mogelijk zijn dat men zulk monsterachtig inzicht
jegens hem kon koesteren ?
Bat ware atschuwelijk !
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De priests was rijkelljk, dock under gezochtheid gekiced. ( Biz. 111. )
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Neen, de rgel ijke foltering kon men teen menschelijk - schemselaandoen.
Overigens, zoo dacht Ernest van Colmar vender na, de eremijt
dreigde mij met de BROXZEN VROLT W, 't is dus door hair, dat ik
zal getroffen worden.
Wat is echter de BRONZEN VROTTW ?
De tijd kroop immer voort, traagzamer, langzaam, dock niets
verroerde.
Ernest van Colmar meende dat daarbuiten gewis de duisternis
moest gevallen zijn.
Welk belang kon de eremijt bij zijne daad hebben ?
Waarom lokte hij hem in doze val ?
Hij kon nochtans niet vermoeden dat de ridder iets van zijne
plannen kende.
Zoo ten minste g-eloofde van Colmar.
Dat hij zich hierin bedroog, hebben onze lezers echter vernomen
in de voorgaande hoofdstukken.
De ridder tastte zoekend met de handen langs de wanders en
op den vloer.
Hij zocht eene rustplaats, waar hij zich neerleggen en zoo mogelJjk een weinig slapen kon.
De vloer was kii, vochtig en glibberig.
Toch maakte van Colmar zich gereed om daarop zich uittestrekken,
Coen het hem eensklaps scheen in de verte gerucht te hooren.
Olschoon heel, heel zwakjes, drong dat gerucht - tot hem door.
Luisterend rekte hij den hals.
Hij hield zijne ademhaling in,. ten einde scherper te kunnert
liiisteren.
Zonderling was het geruisch dat hij hoorde.
't Was als schoven verscheidene personen langs de muren,
Ernest van Colmar hoorde als het ruischen van kleederen
tegen de onderaardsche gangen.
De ridder legde zijne hand op den deg-en en trok dien ten
halve uit de schede.
Op hetzelfde oogenblik trof een
gerucht zijn oor.
't Was het gerucht eener ketting die op een rad loopt ; hij
begreep dat het ijzeren hekken word omhoog gehaald.
Wat moest hij thans aanvangea ?
Wachten wat volgen moest, of zich vooruitwerpen, -en enen
weg banen over het lijf zijner onzichtbare vijanden been ?
Geen vi,if seconden dacht hij na,
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Zijn besluit was genomen.
Woedend en met gevelden degen stormde hij voorwaarts.
Op datzelfle oogenblik echter voelde twintig krachtige
handen, die hem langs alle zijden vastgrepen, en hem elke beweging onmogelijk maakten.
De ijzeren staven, die hem zooeven de vlucht onmogelijk
maakten, waren verclwenen en schenen door zoovele levende
tangen vervangen, die hem langs twintig zijden insloten, en hem
onbewegelijk op de plaats gekluisterd hielden.
Zijne aanvallers moesten zeer talrijk zijn voor zooveel hij
daarover in de duisternis oordeeleri kon, telde van Colmar er
wel Lien of twaalf.
Men ontrukte hem zijnen degen, en zijne handen werden hem op
den rug gebonden.
Daarna wierp men hem een soort van wijden mantel over
de schouders, wellicht eene pij, Wier kap men hem over de oogen
trok.
Vervolgens werd hij in eenen smallen gang vooruit gestooten,
omringd door zijne vijanden, die van weOrszijcien langs hem
voortstapten, zonder een enkel woord te spreken.
Na verloop van eenige oogenblikken bleef de groep staan.
Eene deur werd geopend.
Ilierdoor kwam men in een antler, veel treeder gewelfsel.
Steeds ging, men in de grootste stilte voort, en de duisternis
bleef steeds ondoordringbaar.
IIet scheen van Colmar wel dat men altijd aan in dezelfde
ricking voortstapte, doch zekerheid daaromtrent had hij, niet.
Eensklaps scheen het Ernest van Colmar, als zag hij door eene
opening zijnen Lap, dat el , in de verte een lichtje pinkte.
Dat lichtje ging op en of met gelijke tusschenpoozen.
Eene tweede deur knarste op hare hengsels ; ook die deur
ging men door en met gemeten stap vender.
De onderaardsche gang scheen zonder einde.
Volgens de berekening van van Colmar, moest men ten minste
reeds een kwart uurs weg he liten afgelegd.
Terwiji hij zich over den hem gemaakten afstand duidelijk
rekening poogde te ge-von, hoorde hij in de verte naderend
geluid van voetstappen.
— Het is laat, sprak nu een der geleiders van den ridder,
want de ZJLVEREN K T,OK heeft reeds geluid.

124

ROZE KATE.

I Was de eerste maal dat van Colmar een menschelijke stem
hoorde.
— Ja, de zilveren klok heeft geluid, antwoordde de eremijt,
die door van Colmar dadelijk aan zijne stem herkend werd, en
die hem bij den rechter arm hield, laat ons op zijne gaan.
De troep bleef staan, en de mannen schaarden zich met den
gevangene dicht tegen eenen muur.
Het geluid der stappen kwam steeds nader en van Colmar
zag, door de opening zijner kap, verscheidene lichten die naderden.
De personen, die ze droegen, kon hij echter niet bemerken.
Geen woord werd gewisseld.
De lichten togen voorbij de plaats, waar de ridder met zijjie
bewakers tegen den muur stond.
Het scheen dat de dragers der toortsen voorbijgingen en niet
vermoeddén dat zij door de mannen, die Ernest van Colmar
bewaakten, gezien werden.
In elk gevil, indien zij eenig uitwendig teeken van verstandhouding wisselden, kon het slechts een vluchtig teeken zijn, dat
voor den ridder onopgemerkt bleef.
De stoet was zeer talrijk.
Volgens de berekening van van Colmar moesten er wel
zeventig of tachtig personen zijn .
Alles wat hij zag, alles wat hij hoorde, was , geheimzinnig.
Waarheen begaf zich deze geheimzinnige groep ?
Eenige oogenblikken nog bleef men staan, en dacht van Colmar
na.
Waarom was er dan toch geen woord gesproken tusschen die
dragers van lichten en de gevangenbewakers van hem ?
Ongetwijfeld waren het alien medeplichtigen en moest Ernest
van Colmar van niemand hunner eenige huh) verwachten.
Men hervatte nu weer den tocht met versnelden stap.
Weldra werd van Colmar zelfs zoo driftig meOgetrokken en
schenen zijne geleiders eerder te loopen dan te gaan, zoodat hij
zich afvroeg ; of er ook eenig gevaar voor hen te duchten was
dat de gevangene aan hunne handen zou ontsnappen, indien zij
hem niet met alle haast verwijderden.
Ernest van Colmar vroeg zich derhalve af, of hij niet beter
doen zou zich te verzetten, dan zich gedwee te laten
voortslepen.
Alvorens hij daaromtrent tot een besluit kwam, bleek het hem
dat men den onderaardschen gang verlaten had en men nu door
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een ruim vertrek gaan moest, dat met blauwen steen bevloerd
was.
Dit maakte hij op uit den klank, die wijd en breed , scheen to
galmen.
Spoedig echter verliet men dit vertrek en plots elings voelde
van Colmar dat hem de frissche buitenlucht in 't aangezicht
waaide.
De bende bleef staan.
— Brengt de paarden nader, klonk de stem van den eremijt.
Ernest van Colmar hoorde het- hoefgetrappel van naderende
paarden.
— Gelieve op te stijgen, heer ridder, klonk weer de spottende
stem van den eremijt.
llij gehoorzaamde en besteeg het paard, dat men intusschen
voor hem geplaatst had.
Nauwelijks echter zat hij in den zadel of hij voelde dat hem
de beenen, onder den bulk van het paard door, bijeengebonden
werden, zoodat hij de geringste hoop opgeven moest onderweg to
ontsnappen.
Zijne bewakers stegen insgelijks te paard en men reed in gerekten draf heen.
Ernest van Colmar hoorde nog dat men eerst onder eene
gewelfde poort en, daarna, over eerie houten brag reed ; daarna
werd de weg in de grootste stilte voortgezet.
Ridder van Colmar, ofschoon aan harden en voeten gebonden,
voelde zich in het vrije veld veel opgewekter dan in den onderaardschen gang, waar het hem scheen levend begraven geweest
te zijn.
Nieuwen moed vatte hij, Coen hij in de verte het blaffen
van eenen bond hoorde, en aldus de verzekering kreeg dat er
menschelijke wezens in de nabijheid waren.
Ten einde onze lezers zich goed rekenschap zouden kunnen
geven van hetgeen volgt, is het noodig dat wij hun nauwkeurig
den toestand beschrijven waarin Ernest van Colmar zich beyond.
Nadat hij in eenen onderaardschen gang zoo verraderlijk was
gevangen genomen, en naderhand door zijne geheimzinnige aanvallers overrompeld werd, hadden deze hem eene koord om elken
pols geknoopt.
Die koord liep rond zijn midden, en was' langs achter vast
toegehaald, zoodat den ridder de beide armen tegen den
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rug gebonden waren. Vervolgens had men hem de pij daarover
geworpen en zijn gelaat met de kap bedekt.
De koord, die hem op het paard gebonden held, was natuurlijk
om te beletten dat hij zich van het paard zou laten glijden.
Langs beide zijden van hem reden vier of vijf vermomde
mannen, wellic.ht van kop tot teen gewapend en in elk geval
vast besloten hunnen gevangene niet te laten ontsnappen.
Nog had men geen honderd meters afgelegd, of van Colmar
had het plan opgevat te ontsnappen.
Wat er eerst hoefde geclaan te worden, dat was zich van zijne
handboeien te bevrijden.
Hij begon onmiddellijK zijne handen uit de koorden los te
werken.
Na verloop van een kwart uurs was de rechterhand vrij !
Het duurde maar weinige oogenblikken of hij had ook het
vrije gebruik der linkere.
Ernest van Colmar was nu bijna zeker dat hij erin gelukken
zou te ontsnappen.
Althans, hij was besloten alles te wagen om to ontkomen.
De paarden draafden altijd door. DU, van den ridder werd
door den der mannen, die voorop reed, bij den toom gehouden, zoodat deze nachtelijke ontvoering veel gelijkenis had
met den tocht, dien de ridder in den dag geinaakt had, vergezeld
van den eremijt.
Zoodra de gevangene de handen vrij had, maakte hij behoedzaam een knoop los van de kap, die hem het gelaat bedekte, en
schoof die voorzichtig een weinig open.
Ernest van Colmar wilde zich rekenschap geven over de wijze
waarop zijne ontvoerders gewapend waren.
De maan gar slechts een zwak en weifelend licht ; de nacht
was wolkachtig en 't weder scheen onzeker.
Dat alles begunstigde in de hoogste mate de plannen van den
ridder, want dank daaraan bemerkten zijne geleiders niet dat hij
de kap had opgeschoven.
Bij den eersten oogslag herkende van Colmar den valschen
eremijt Joris, _die een weinig rechts voor hem reed.
't -Was deze, die het paard van den gevangene bij den toom
hield.
Behalve Joris, zag van Colmar zes struisclie kerels, waarvan
drie rechts, drie links nevens hem reden.

TREURSPEL DER SMEDEN.

127

Die mannen waren alien sterk gewapend en droegen een zwart
masker voor het gelaat.
Ernest van Colmar traclitte ze zoo goed mogelijk bade te slaan,
als zocht hij de sterkte van elk huianer te wikken en de kansen
op overwinning te wegen, in geval liet tusschen hem en die
boeven tot een gevecht kwam.
Ernest van Colmar was -weldra overtuigd dat elk der zes kerels,
en ook de eremijt, voortdurend liunne blikken op hem vests den,
en dat been enkele zijner bewegingen door hen nit het oog
verloren werd.
Dit spoorde hem tot dubbele voorzichtigheid aan.
Was klaar dat, bij zijne eerste poging tot ontsnappen, zeven
degens te gelijk uit sclieden zouden vliegen en dat evenveel
slagbijlen op zijn hoofd zouden neerkomen.
Niettegenstaande was
vast beslist te ontsnappen of ie
sterven.
Juist op sdit oogenblik reed men een bosch in.
Ernest van Colmar berekende dat, zoo hij er sleehts in gelukken
kon van de baan in liet liout te geraken, hij kans tot ontkomen
had.
Hoe echter het aangelegd om zich van de koord te bevrijden,
die hem op het paard gebonden hield ?
Eensklaps was zijn besluit genomen.
Wat hij beproeven wilde was een gevaarlijk middel, doch, hoe
wanhopig de uitvoering daarvan ook schijnen mocht, wilde Ernest
van Colmar zijn gedacht ten uitvoer brengen.
Voorziehtig ontknoopte hij gansch de kap, doch hield die met
de handen voor zijn gelaat.
Ernest van Colmar wachtte het gunstig oogenblik om zich
van de pij te ontdoen.
"-DU oogenblik hood hem eene kvomming van den weg.
De ridder wierp de pij van zich, gaf den eremijt zulken geduchten vuistslag op het lioofd dat deze met eene vermaledijding
ten gronde stortte.
Vervolgens gaf Ernest van Colmar zijn paard de sporen en
vloog in doile vaart over de baan.
Deze vermetele daad was zoo vlug geschied, had de makkers
van den eremijt met zulke verstomming geslagen, dat zij een
oogenblik staan bleven.
Joris echter ging te werk als een bezetene.
Hij sprong overeind, wierp zich in den zadel en beloofde
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zijne inakkers allerhande folteringen en de gaig op den hoop toe,
zoo zij den gevangene ontsnappen lieten.
Hoe kort ook, was het tipverlies, door deli eremijt en zijne
makkers ondergaan, voor Ernest van Colmar van het grootste
gewicht.
Iiij had namelijk op zijne vervolgers een goed eind wegs
vooruit, en hij hoopte wel dat hij niet weder In hunne handen
vallen zou.
Zonder den gang van zijn paard te vertragen, had de ridder
beproefd zijne voeten los te werken.
Dit was hem na enkele oogenblikken dan ook werkelijk geslaagd.
Zijn -paard reed steeds in wilder' galop voort.
Eensklaps echter struikelt het, verstropt in den toomen lien Joris,
had moeten loslaten, en waaraan van Colmar, in zijne koortsachtigen haast, tot ontkomen niet meer gedacht had.
Met eenen loggen schok Aloft het ter garde.
Nauw hal van Colmar den tijd zich nit den zadel te lichten,
zoo niet ware hij onder het zwarc deer verpletterd geworthm.
leer hj echter den tijd hal weer op te staan en terug te paard
te springen, naderden zijne vervolgers in vollen galop.
Weldra hadden zij de plaats bereikt, waftr Ernest van Colmar
ten gronde geworpen wierd.
Zij sprongen uit den zadel, en maakten , zich van den ridder
meester.
Dit was hun des te gemakkelijker, daar Ernest van Colmar
met zijnen linkervoet, waaraan nog de koord hing, die hem op
het paard gebonden had gehouden, in den stijgbeugel vaststropte
en dat hij volstrekt zonder wapens was.
Op het oogenblik dat de ridder alle hoop op redding opgaf,
en hij zich weerloos in de handen zijner aanvallers zag, hoorde
men in de verte hoefgetrappel.
Duwt hem eenen prop in den mond, bindt hem, riep de
eremijt op eenen toon, die aanduidde hoe beangst hij was, den
ridder te zien ontsnappen.
Doch in zijne wilskracht betrouwende, hervatte deze nieuwen
cooed, toen hij in de verte de ruiters hoorde naderen.
Eene wanhopige poging doende om zich nit de handen zijner
aanvallers los te rukken, wierp hij twee der gemaskerde kerels
ten gronde en gelukte het hem werkelijk to ontsnappen.
Uit alle macht riep hij om huip en terzelfder tied liep hij in
de richting der nailerende ruiters.
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Vijf zijner bewakers zaten hem nochtans spoedig op de hielen
en, na enkele oogenblikken, hadden zij hem ingehaald.
Ernest van Colmar was door vermoeinis en honger
uitgeput, want sedert verscheidene wren had hij niets meer genuttigd ondanks zijne wilskracht, ondanks zijne hardnekkige
pogingen, was hij machteloos tegenover het noodlot.
Joris was te paard blijven zitten.
Als een duivel snelde hij toe, schuimbekkend van woedende
razernij.
— Zoo hij nog verroert, slaat hem dood als een hoed, riep
hij met sissende stem.
Doch van Colmar zou zich nog niet verloren geven.
Als een leeuw door zijne vervolgers in eenen hoek gedreven
en die geene andere uitkomst vindt dan over het lijf zijner aanvallers, richtte zich de ridder eensklaps op, sprong op zijne
bewakers rukte een hunner zijnen degen uit de vuist en stormde
daarmede op de overigen los.
Dank zijne handigheid, zijn mood en zijne bovenmenschelijke
wilskracht, gelukte het Ernest van Colmar zijne vijf aanvallers
een oogenblik op afstand te houden.
Zelfs werden er spoedig twee buiten gevecht gesteld, zoodat
de kansen nog wel ongelijk, toch voor van Colmar hoopvoller
werden.
— Laiaards, schreeuwde de eremijt, slaat hem het hoofd in !
- Lafaard gij zelf, klonk op hetzelfde oogenblik eene scherpe
vrouwenstem. Hierheen mannen, hierheen den koenen ridder
van Colmar ter hulp
Doemnis, vloekte Joris, het is de heks, de gekke -Judde-Marie !
wee u !
Daarop keerde hij den thorn en rende in dolle vaart -den weg
op in de richting van Auderghem.
De vermomde mannen hadden terzelfder tijd het hazenpad gekozen ; zij ijlden naar de plaats waar de zes(le hunner makkers
bij de paarden stond, sprongen in den zadel en renden den eremijt
achterna.
Deze was weldra in het Zonieenbosch tusschen de boomen
verdwenen.
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p hetzelfde oogenblik, dat Ernest van Colmar van zijne
aanvallers bevrijd werd, hielden twee jonge ruiters
hunne schuimende paarden stil.
't Waren deze, welks hoefgetrappel de ridder in de
1
,
verte hoorde, en hem moed was komen inspreken,
Coen hij alles verloren waande.
't Was hunne komst, die de aanvallers op de viucht gedreven
had.
— Ik geloof, sprak Ernest, zich tot de vrouw wendend, dat
ik u onlangs ontmoette.
— Jar, heer ridder, ik zag u bij 't legerkamp van Zitzka. Ik
vernam daar, wat gij deedt in den nacht uwer aankomst op het
kasteel van Oudburg ; ik weet, wat gij in dien nacht ontdektet ;
en ik weet ook, wat uw moed in de spelonk bewerkt heeft.
Gij zijt edel en dapper, heer ridder, doch gij zijt ook goed,
want ik zag hoe hartelijk gij mijne lieve Roze Kate omhélsd en
gekust hebt. Daarom wil Judde-Marie beletten dat gij in handers
der bloeddorstige duivels vallet, die op het punt stonden u to
ontvoeren ; daarom ook heb ik beide jonge lieden bier willen
bevrijden.
Ernest van Colmar keerde zich thans naar de twee ruiters die
afgestegen waren, en in eerbiedige houding naast de paarden
stonden.
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— Herman ! Koenraad riep Ernest van Colmar, en met hartelijkheid drukte hij de hem toegereikte harden der jongelieden. Hoe komt gij hier zoo joist op het oogenblik dat ik uwe
diensten meer dan ooit noodig had '? Waar bleeft gij dan gedurende de laatste dagen ? Van waar komt gij ? Welk gelukkig
toeval voerde u langs hier ?
Al die vragen volgden elkander zoo snel op in den mond van
den verheugden ridder, dat geen der knapen tot nu toe een enkel
woord had kunnen spreken.
— Excellentie, zoo begon Herman, een kloek gebouwd en knap
jongeling, het zou ons wellicht even 'onmogelijk zijn u op de gestelde vragen te antwoorden als zulks met uwe Hoogheid zelf
het _geval is.
Aileen weet ik, dat wij op geheimzinnige wijze werden gevangen genomen, nadat wij de ons opgelegde zendingen volbracht
hadden en dat wij naar een onderaardsch gevang werden gevoerd, waaruit wij op even geheimzinnige wijze verlost werden.
Dat wij hier ter plaatse u ontmoeten, heeft uwe Excellentie te
danken aan deze brave vrouw alleen.
— Judde-Marie, ik dank u hartelijk, sprak Ernest van Colmar,
zoowel voor wat gij deedt ten beste mijner brave schildknapen,
als voor hetgeen ik zelf u verschuldigd ben.
— Geen dank zijt gij mij verschuldigd, antwoordde Judde-Marie,
alleen vraag dat, in uw eigen belang, gij mij de verzekering
geeft aan niemand een woord te spreken over het gebeurde van
Jezen nacht.
Zoo niet zullen er groote ongelukken komen over u en over mij.
Niet dat ik vrees voor mij zelve, maar mijne arme, lieve RozeKate wil ik voor hunne woede beschermen.
— Het zal geschieden zooals gij verlangt, antwoordde Ernest
van Colmar, doch de eremijt Joris heeft u herkend en riep u
dreigend toe, dat hij zich wreken zal.
Sta dus toe dat ik u onder mijne bescherming nerve, u en uw
kind.
- Ik dank u, edele heer, doch die bescherming hob ik, Goddank,
tot hiertoe niet noodig, wiji ik weet, dat zij geen geweld tegen
mij KUNNEN gebruiken zoolang gij uw woord houdt, en niet verraadt wat u overkomen is.
De jonge schildknapen zullen insgelijks hunne belofte indachtig zijn, voegde Judde-Marie daarbij, en, eene buiging makend
voor den ridder, sprong zij van de baan in bet kreupelhout en
verdween.
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— Zonderling wezen, zei van Colmar, haar nablikkend !
— Toch heeft Uwe Excellentie aan haar zijne vrijheid te danken en wij onze vlucht, sprak Koenraad, die tot nu toe niet
gesproken had. Ik geloof, dat het thans het geraadzaamste zijn
zou naar de stall te rijden en over den toestand na te denken.
— Gij hebt gelijk, Koenraad. Later zult ge mij de gansche
toedracht der zaak vertellen en zullen wij overleggen, wat client
gedaan te worden.
Het paard, waarop van Colmar ontvoerd was geworden, en
door de vluchtende vermomde kerels was achtergelaten, stond
aan den zoom der baan te grazeh.
Herman nam het bij den toom en bracht het bij den ridder.
Deze sprong in den zadel en, gevolgd door de twee knapen,
die hij op zoo onverwachte wijze had teruggevonden, reed hij
in gerekten clraf naar Brussel.
De poorten waren reeds gesloten, doch ; op de melding ,dat
een gezant van het Hof daarbuiten stond, haastte zich de wachter
dezelve te openen.
Prosper uit den GOUDEN ANKER ontving Ernest van Colmar
met zijne gewone hoffelijke dienstvaardigheid, en de brave-man
toonde zich bovenmate gelukkig de twee schildknapen te herbergen, waarvan zijne Excellentie gisteren , gesproken had en
Wier kamer door Annemie was in gereedheid gebracht.
Na een eenvoudig maal genuttigd te hebben , ging Ernest van
Colmar naar zijne kamer, waar hem Herman en Koenraad volgden.
De deur weld gegrendeld, en de dri p perso nen namen plaats
aan de groote eiken tafel, die mid den in het vertrek stond.
— Thans kunnen wij ongedwongen spreken, zoo begon Ernest
van Colmar. Wij hebben aan Judde-Marie ons woord verpand
niemand over de jongstleden gebeur,le feiten te spreken ;
doch die belofte bindt ons natuurlijk -enkel wanneer wij aan vreemden spreken.
. Laat hooren dus Herman, wat q overkomen is.
— Ik had, zoo begon de jongeling, de boodschap volbracht,
(lie gij mij voor Zitzka had opgelegd. Men wilde mij door eenen
der Bohemers doen vergezellen, doch daar ik last had met niemand kennis te maken, aan niemand, buiten het Bohemers
opperhoofd, over uwe Excellentie te spreken, 'loch door eenig
woord of teeken te verraden in Wiens dienst ik mij be yond, bedankte ik voor het aanbod en reed alleen de baan op, die langs
het bosch voerde.
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Meermaals bevroeg ik mij onderweg ,naar de ligging van het
kasteel Oudburg.
't Bleek mij echter spoedig dat de boeren weinig met de
streek bekend waren, of althans dat zij weinig over het kasteel
Oudburg wenschten te vertellen, want alien, tot wie ik mij
wendde, gaven mij slechts uitwijkende antwoorden.
Zoo - kwam ik weldra voor eene soort van hoeve ; de Boer,
-wellicht de eigenaar, kwam buiten Coen hij den hoefslag van
mijn paard op de baan hoorde. 't Was een man van rond de vijftig, met grijze, glurende
kleine oogen, clikke wenkbrauwen, struisch van ledematen en
lichaamsbouw,
Ik weet niet hoe het kwam, maar ik mistrouwde hem dadelijk, en dat ik daarin geen ongelijk had, wend mij later maar
al te wel bewezen.
Ik vroeg hem naar den weg op Oudburg.
— Dat treft goed, antwoordde hij met zijne kleine, grijze
oogen knippend, ik bracht over een goed uur nog een
Jong edelknaap naar den weg, die op een paar honderd meters
van flier loopt, en die u binnen het uur te Oudburg brengen
zal.
— Op weg dan, beval ik, eene goede belooning zal ik u
schenken zoo gij -mij tot dien weg wilt geleiden.
— Leer gaarne, heerschap, en, voegde de Boer er op eigenaardigen toon bij, gij zult u over mijn gezelschap niet to beklab0-en hebben.
Daarop verzocht hij mij hem to volgen.
Iii.j verliet weldra dien weg, die ik tot dan toe gevolgd had,
en sloeg eenen binnenweg in, die ons weldra midden in het bosch
voerde.
.1k bemerkte dat de hoer van tijd tot tijd loerende blikken in
't rondo wierp als zocht of verwachtte hij iemand in het struikgewas nevens den weg.
Geruimen tijd gingen wij zwijgend voort.
Eensklaps bleef de hoer staan.
— Hoort gij niets ? vroeg hij zich tot mij wendend.
— Volstrekt niets, antwoordde ik, mijn.en blik in het struikgewas trachtend doers door to dringen.
— 't Is, zei de Boer, dat de streek niet al te veilig is sedert
dat die vermaiedijde Bohemers hunne tenten in het bosch hebben opgeslagen.
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— Bohemers ? vroeg ik.
— Ja, halve wilden, die de arme boeren de laatste koe uit
den stal zullen halen, en den eenzamen reiziger naar de beurs
en naar 't leven staan.
— Nooit heb ik gehoord dat Bohemers dieven waren, hernam
ik, doch ads dat nu werkelijk is, waaroin neemt het gerecht
clan de noodige maatregels niet om hunne boeverijen te beteugelen ?
— Ja, het gerecht, mompelde mijn geleider, heeft wel andere
zaken of te spinners . . . . . Hier werd hij plotselings onderbroken
door eenen uitroep van verbazing, dies ik niet bedwingen kon.
Terwijl ik met den boer het aangehaalde gesprek hield, waren
namelijk van uit het kreupelhout een zestal mannen te voorschijn
bg etreden.
Zij droegen alien zwarte maskers en waren ons ongemerkt
genaderd.
— Heere ! sta mij bij, riep de boer, daar zijn de Bohemers!
Daarmede sprong hij van den weg in 't bosch en verdween.
Geen der vermomde kerels deed de minste poging om hem terug
te houden.
Toen ik echter mijnen degen wilde trekken om mij te verdedigen, werd ik door twee mannen vastgegrepen, en elke beweging
werd mij onmo4elijk gemaakt.
— Hebt gij het op mijne beurs gemunt, riep ik de baanstroopers
toe, zij steekt in den gordelband Bien ik onder mijn bovenkleed
draag.
Neem ze, en laat mij gaan.
Zonder echter op mijne woorden de minste acht to staan,
werd mijn paard bj den toom geleid en verder het bosch inbaetrokken.
De t ' ee kerels, die mij gegrepen hadden toen ik mijnen degen
tot verdediging had willen trekken, bleven aan mijne zijde ter_
wip een derde achter mij bleef, zoodat alle poging tot ontsnappen
vruchteloos ware geweest.
Na verloop van eenige minuten had men eerie soort van open
plek in het bosch bereikt.
Bier hield men halt.
Een der mannen deed een sein, waarop mijne twee bewakers
mij teeken deden dat ik van het paard stijgen zou.
Daar ik tegenstand nutteloos achtte, gehoorzaamde ik. Niet
zoodra had ik eobter voet op den growl, of ik werd gegeepen
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3n - rnijne armen werden mij stevig tegen het lichaam gebonden.
Terzelfder tijd wierp men mij eene soort van pij over het
lichaam, wier kap men mij over het gelaat trok.
Nu werd ik verplicht den tocht verder te voet at e te leggen.
Na ongeveer een uur gaans hield men stand.
Geen woord was er gedurende gansch den weg gesproken
geworden.
1k hoorde dat men eene deur opende en men trok mij binnen.
Flier werd mij de kap van het gelaat geschoven, en, bij het
roode schijnsel eener toorts, kon ik bemerken dat ik mij in een
tamelijk ruim, doch vervallen vertrek be yond, met groote vierkante steenen bevloerd.
In eenen hoek was eene lage eikenhouten deur. Deze werd door
een der mannen geopend. Men trok mij in de opening en wij
daalden eenen smallen trap af, die ons weldra in eenen breeden
onderaardschen gang brachte welk, in eene soort van ronde
kamer uitliep.
In die kamer staken drie of vier toortsen, met ijzeren ringen in
den muur bevestigd.
Tegen de warden stonden steenen banken en daarop bemerkte
ik een zestal zwarte gedaanten wier vorm ik aanvankelijlc
in het schaduwdonker niet bemerken kon.
Toen wij echter naderden stonden de gedaanten recht, en ik
bemerkte dat het gemaskerde kerels waren, die eenen even- als ik gebonden gevangene bewaakten.
Een kreet van verbazing, door den gevangene geslaakt, deed
mij het bloed iii de aderen stollen.
— Herman !
- Koenraad gilde ik, en vergefende dat ik door twee mannen bewaakt en de handen gebonden had, wilde ik mij vooruitwerpen naar de plaats waar mijn broeder stond.
Mijne bewakers echter beletten mij zulks.
— Geen woord meer, sprak een der vermomde mannen. Dat
geen van u beiden het beproeve geweld of gerucht te maken,
zoo waar ik spreek, het zou slecht met hem afloopen.
— Hoe kw aamt gij in die onderaardsche gevangenis ? vroeg
van - Colmar.
— Op eenige onbeduidende uitzonderingen na, antwoordde
Kodtiraad, gesdhiedde miihe gevangneming juist op dczelfde
wijze als die van Iiertnan. 1k ontmoeLLe den beer, van wien hij
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spreekt, rond den middag ; ik vroeg hem naar den weg op
Oudburg waar ik last had uwe komst of te wachten ; hij bracht
mij in het bosch en hier greep weldra lietzelfcle met mij plaats
wat zoo even door mijnen broeder verteld werd.
— Dan is het klaar, dat die hoer u verraden heeft, riep
Ernest van Colmar.
— Daaraan twijfelde ik geen oogenblik, sprak Hernam,
zoohaast ik Koenraad in de onderlardsche kamer vond.
Overigens werd mijn vermoeden spoedig bevestigd toen wij
later denzelfden boer terugzagen. Uwe Excellentie late mij
echter thans voortgaan, de loop van mijn verhaal zal u zeggen
in welke omstandigheden wij boer Dirix terugvonden.
— Dirix ! riep van Colmar.
— Inderdaad, zoo heette de verrader.
— Ga voort, Herman, sprak van Colmar, die geweld -deed om
zijne ontroering te verbergen.
— Niet lang bleven wij in de ronde onderaardsche kamer,
welke wij langs eenen tegenovergestelden_ kant verlieten als die,
langs waar wij werden binnengevoerd.
1k begreep dat men ons het spoor trachtte te verbergen, en
ons den gevolgden weg wilde onvindbaar maken in geval wij
later in de streek zouden terugkeeren.
Weldra beklommen wij eenen trap die ons in de opene lucht
bracht, midden eenen hoop mergel en steenblokken, waarover
braambosschen hunne wilde ranken slingerden.
wij werden op eenigen afstand verder geleid.
Hier stonden twee manners die een twaalftal paarden bij den
toom hielden.
In den hoop herkenden wij insgelijks onze eigene rijdieren, hetgeen mijn vermoeden versterkte dat de plaats, waar men mij
eerst had doen afstijgen niet ver verwijderd was, van de brawnbosschen, waarin de troep verborgen was.
De kappen werden ons over het hoofd getrokken, en, toen wij
te paard zaten, werden ons do voeten onder den buik der paarden
door, bijeen gebonden zoodat elke beweging ons onmogelijk ' gemaakt werd.
Hoelang wij alzoo voortreilen, over ' het vlakke veld, door
bosschen en werden, nu eens rechts, dan weer links, over
heuvels en grachten, is moeilijk te bepalen.
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Ernest Tan Colmar poogde derhalve het hekken lilt zijne hengels to rukken. b1.118
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Na verloop van eenen geruimen tijd nochtans, hoorden wij dat
men een soort van plein opreed. Het hoefgetrappel der paarden
weerklonk tegen de muren, die het plein omsioten.
— Afstijgen, hoorde ik de stem roepen, die ik reeds gehoord
had;-: Mar - wij op de paarden om zoo to zeggen vastgebolia'en
waren, konden Koenraad noch ik, aan dit bevel góhobrzaihen,
Weldra, echter, werden wij van onze banden ontdaan. Ook ,de
kap werd ons van het gelaat geschoven, en nu zagen wij dal ' wij
op het binnenhof van een kasteel, of ten minste van , een vrij
groot buitengoed of landhof stonden, op dit oogenblik holder door
de maan verlicht zoodat men gansch het plein overzien. kon.
Eer men ons van de happen ontdaan had, hoorde ik nog eons
de stem, die bevel gaf de maskers aan to doen, hetgeen to kenn'en
gaf, dat gedurende den rit de bende met ontmaskerd gelaat gereden had.
't Was op dit oogenblik dat wij omen geleider andermaal op het
tooneel verschijnen zagen en dat wij zijnen naam hoorden.
Door de wijd openstaande poort naderde de boor, die onmiddellijk aangeroepen werd :
— Wie daar ?
— Goed yolk, antwoordde de boor.
— Good yolk is- op dit uur niet to betrouwen, antwoordde de
man, die onzen troep scheen aan to voeren.
— Uw naam ?
— Cornelis Dirix.
— Van de winning uit den Eksterenhoek ?
— Dezelfde.
— Wat voert u hierheen. ?
— De dienst der BRONZEN VROUW•
— Het wachtwoord ?
—

GOUDEN ANKER.

— Het teeken ?
— Open poort.
— Kom nader.
Nu kwam de boor vooruit, en ik hoorde, dat hij onzen aanvoerder, of ten minste dengene, die tot nu toe alleen het woord
gevoerd had, als HEER BRLTNO betitelde.
Even geheimzinnig als de aangehaalde samenspraak, die tusschen
hem en den boor gevoerd werd, was het gezegde van Dirix.toen
hij van de ZILVEREN KLOK gewaagde.
Hij bleef echter niet lang in ons gezelschap, maar kreeg last
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de paarden weg te voeren, terwifi wij andermaal in eene onderaardsche gevangenis geleid werden.
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at in die onderaardsche gevangenis voorviel met de
twee broeders, hebben onze lezers vernomen in den
aanvang van dit verhaal. wij verlieten ze in de Fourtp,
MAIER, juist op het oogenblik, dat zij op zulke onver_
wachte als geheimzinnige wijze aan hunne bewakers
ontsnapten.
Toen zij, trouw de aanbevelingen van het geheimzinnige briefje
volgend, langs de verborgene deur aan Cornelis Dirix en de beulen
ontsnapten, stonden zij in een tamelijk ruim vertrek, flauw verlicht door eene zilveren hanglamp, die met drie kettingen van
hetzelfde metaal aan de zoldering bevestigd was.
Ik vreesde, zoo zette Hernam zijn verliaal voort, dat wij
slechts aan het eene gevaar ontsnapt waren oni in een ander,
misschien veel grooter te vallen, en dat onze zoogezegde vlucht
niet anders dan eene verfijning van marteling worden zou, daar
wij wellicht- weer spoedig zouden in de hantlen onzer vervolgers
zouden vallen.
Op ditzelfde oogenblik echter werd eene deur geopend, on wij
z-Ten eene vrouw, gansch in 't wit gekleed, op ons toetreden.
Jongelingen, sprak de dame met zachte stem, weest welkom
in dit onderaardsche gevang.
Ik kan u, voor het oogenblik althans, niet in vrijheid
stellen. Gij zijt van de aarde verdwenen en dood voor
uwe naastbestaanden en vrienden. Ik heb u van eenen gewissen
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dood gered en zou mij zelve, en ook u, aan de grootste gevaren
blootstellen zoo ik u thans vertrekken liet.
Ili hoop echter dat het mij gelukken zal uw verblijf, in deze
onderaardsche woning, een weinig to veraangenamen.
— Mevrouw, riep Koenraad toen, eene knie ten gronde bnigend
mijn broeder en ik, zijn u ten hoogste dankbaar voor den onschatbaron dienst ons door u bewezen.
Belden zijn wij bereid u ons leven ten offer to brengen, indien
zulks door u verlangd word.
— Voor het oogenblik, hernam de witte dame, kunnen wij
slechts den loop der gebeurtenissen afwachten. Doch, wie weet
of niet eens het uur komt dat ik uwe degens noodig heb.
— Mevrouw, antwoordde ik, reken onvoorwaardelijk op onze
erkentenis.
In afwachting dat het ons gegund zij u die in daden to
bewijzen, willen wij geduldig en hoopvol de toekomst, afwachten.
— Hoop, zuchtte de dame, is het kenteeken der jeugd, enlet
zou eene misdaad zijn u niet to zeggen dat gij reden hebt 'tot
hopen:
Wij hadden den tijd niet op doze troostvolle woorden te' antwOorden, want op dienzelfden stond werden vier deuren, geopend,
'
die wij 'tot dan toe niet bemerkt hadden.
Door die deuren traden langs eene zijde ongeveer een tachtigtal
mannen binnen, alien. in 't zwart gekleed ; langs de andere
zijde nagenoeg , e'en zelfde getal vrouwen , die, even als de dame,
onze redster, in het wit waren gekleed.
Allen traden naar de Witte Dame en groetten haar met eerbied.
,Aller gelaat was droef en bleek, loch gelatenheid sprak uit
hunnen droefgeestigen blik.
't Waren slachtoffers door de WITTE DAME aan de BRONZEN VROUW
onttrukt.
Allen verdwenen daarna even geheimzinnig als zij gekomen
waren.
— Vole mij, sprak nu de Witte Dame, ik zal u naar eene
kamer brengen, waar gij spijs en drank vinden zult, en waar
gij Van den Uitgekanen angst en vermoeienissen kunt uitrusten.
Nu bracht ons de Dame in een ruim vertrek, waarin eene
gedekte tael stond met . allerlei dranken en spijzen beladen.
Na ons een aangrenzend vprtrek to, hebben apAgewezen, waarin
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een bed was gereed gemaakt, wenschtte ons de Witte Dame eene
goede rust en verdween.
Uwe Excellentie zal licht begrijpen, dat onze slaap noch vast,
noch rustig was. Na een paar uren op het bed te hebben rondgewoeld, stond ik op.
Koenraad volgde weldra mijn voorbeeld. Wij kleedden ons aan
en besioten onderaardsche woning, die zeer raim moest wezen,
aang-ezien zij meer dan twee honderd personen scheen te huisvesten, te doorzoeken.
Het geheim, dat ens omgaf, drukte ons pijnlijk, en, al bevonden,
wij ons veilig onder de hoede der Witte Dame, konden wij Loch
maar slecht berusten in de gedachte, dat wij in dit onderaardsch
verblijf een gedeelte van ons leven zouden doorbrengen.
Wij stonden gereed de kamer te verlaten toen een der in
't zwart gekleede mannen verscheen en ons meldde dat het ontbijt was opgediencl.
Even als daags te voren Nonden wij de tafel gedekt, dock wij
zagen buiten den persoon, die ons kwam roepen, niemand in de
kamer.
Die persoon, een man van middelbaren leeftijd, bleef op eenigen
afstand naast de deur staan.
Hij was waarschijnlijk gelast voor den dienst te zorgen, want
toen wij het ontbijt genuttigd hadden, ontruimde hij de tafel en
legde daarop weldra een hoop boeken, ons aldus aanduidende,
dat wij het vertrek niet moesten verlaten, en in de lezing een
middel konden zoeken om den tijd te korten.
Herinnert u de belofte en uw woorcl aan de Dame gegeven, antwoordde hij, toen wij hem vroegen of het ons . niet
veroorloofd was buiten de ons aangewezen vertrekken te treden.
Wij begrepen dat alle vender aandringen onbescheiden zou
wezen, en wij wachttcn geduldig de gebeurtenissen af, die volgen
zouden.
Zoo verliepen twee of drie dagen, want het begrip van tijd
ontsnapte ons spoedig in die sombere woning, waar eeuwige
duisternis heerschte, toen de zwarte bediende ons melden kwam
dat de Witte Dame ens wenschte te spreken.
Wij volgden de zwarte bode met kloppend hart.
— Mijne jonge vrienden, ik ontving, u betreffende, eene uiterst
belangrijke opdracht. Men vraagt dat gij beiden onmiddellijk wordet
in vrijheid gesteld, daar uw meester, Zijne Excellentie ridder
Ernest van Colmar, uwe diensten dringend noolig he eft.
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Hij zelf verkeert op dit oogenblik in groot gevaar, en gij alleen
kunt zijne redders worden.
Gij kunt, zoo zette Herman zijn verhaal voort, u onze verbazing
en ook onze vreugd voorstellen bij het hooren dezer woorden.
Gij zult dus onmiddellijk vertrekken en de vrouw volgen,
die gij bij het verlaten dezer schuilplaats, vinden zult.
Doet, wat zij u, in 't belang van uwen meester en van u zelven,
aanraden zal ; en vooral, vergeet nooit, dat gij honderde, slachtoffers
aan het verschrikkelijkste noodlot zoudt prijs geven, indien gij
door een enkel woord verra,dt wat met u gebeurd is.
Gaat thans en bedankt mij niet. Spoedig komt misschien de
tijd dat gij mij uwe dankbaarheid beter dan in woorden zult
kunnen betuigeri gaat, en dat God en de heilige Maagd u beschermen
Hierop gaf de Witte Dame een teeken. Twee der zwarte mannen
naderden en verzochten ons hen te volgen.
Wij bogen voor de witte vrouw en verlieten de kamer.
De zwarte mannen gingen ons voor door eindelooze gangen en
zalen tot dat wij eindelijk order een zeer smal gewelfsel kwamen,
waarin het zelfs onmogelijk was, met twee naast elkander te
gaan.
't Duurde nochtans niet lang of wij stonden buiten
't Was nacht, doch dank het bleeke maanlicht, dat door de
takken der hooge boomen viel, konden wij waarnemen dat wij
ons ergens op eene plek in een bosch bevonden.
Roerloos bleven onze twee geleiders een oogenblik staan.
Wij volgden hun voorbeeld, vol verwachting voor 't geen gebeuren zou.
Eensklaps klonk op eenigen afstand het eentonig geroep van
den koekoek.
Dit geroep herhaalde zich driemaal.
De derde maal echter klonk het zeer dicht bij de plaats waar
wij steeds onbeweeglijk stonden, en nu herhaalde den der zwarte
mannen datzelfde geroep zoo volmaakt als de koekoek dat zelf
kan !
Bijna op hetzelfde oogenblik zagen wij eene menschelijke gedaante die haastig naar ons toetrad.
- Wie daar ? vroeg een der zwarte geleiders fluisterend.
- Vriendenvolk, antwoordde de nadertredende op denzelfden
toon.
- Wat zoekt gij ?
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— De rechtvaardigheid.
- Wat wilt ge ?
- Wraak !
— Treed nader.
Een oogenblik later stond de nieuw aangekomene bij ons,
naast den ingang der geheime onderaardsche woning.
- Zijn dit de twee schildknapen van ridder van Colmar ? vroeg
de vrouw ; want eene vrouw was het, die zoo geheimzinnig bij
ons verschenen was.
— Ja, antwoordde 6611 onzer geleiders, wij hadden last ze tot
u te voeren. Hier zijn ze, onze -taak is volbracht. Goeden
nacht.
— Goeden nacht, antwoordde de vrouw, waarna de tweo
zwarte mannen in de opening verdweben.
— Volgt mij, sprak de vrouw, en zonder verder nog een
woord te spreken ging zij ons voor, naar eene plants in het
bosch waar wij onze eigene paarden terugvonden !
— Stijgt te paard en volgt mij op eenigen afstand. Wat ook
gebeure, then afstand zult gij steeds houden.
Alleen wanneer gij ziet dat ik blijf staan zult gij nader
komen.
Wij volgden letterlijk de aanbevelingen der vrouw, en zoo
hadden wij, na een paar uren, het onuitsprekelijk geluk u te
ontmoeten en uwe vijanden te zien heenvlieden, als hadden zij
den kwade gezien.
Toen Herman zijn, verhaal geeindigd had, bleef Ernest van
Colmar geruimen tijd in diepe gedachten verzonken.
Eensklaps stond hij op.
— Morgen zullen wij eene beslissing nemen, zei hij, en, de
beide jongelieden een goeden nacht wenschend, gaf hij dezen
te kennen dat het onderhoud voor heden was afgeloopen.
Herman en Koenraad verlieten de kamer van hunnen beer, en
een half uur later scheen DE GOUDEN ANKER in de diepste rust
gedompeld.
't SCHEEN, zeggen wij, want er waren verscheidene personen,
die er hoegenaamd niet dachten ,an slapen of rusten.
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TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

Waarin de lezer vernenien
Welke gevairen de Pithier veirder te
duchten had,

et was de laatste, (lag van Mci.
Wat or, sedert
aankomst van ridder Erne4 van
Colmar, in (len ft)II TDEN ANKER gebeurde, zullen onze
lezers weldra verneinen, evenals den loop der
beurtenissen aan het aartshertogelijke Hof.
Wij volgen lleden den jongen rifider, die, in feestkleedij
gedost, road let niiddaguur door (-1 e straten van het hooge
. tad voortkuierde en zich near de Leuvensche poort
geleelte der _
begat
Zijne versebijning in doze alsdan afgelegene wijk baarde tamelijk
veel opzien, want van Colmar had waarlijli een vorstelijk uitzicht,
niet alleen dcor bleeding en opsehik, maar vooral door zij rle persoonlijkheid zelve hij scheen, inderda1/1 eon edelman van hoogen
huize, ofschoon over zijn schoon, manna,* gelaat eon waas
van innemenie vrienielijitheid
Wat' dreef Ernest van Colmar hierheen ?
Welke was de oorzaak, (lie hem meoPmaals hot hoof! deed
omwendon, als vreesde hij door iemand aehtervolgd of bespied to
worden ?
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Hij was gekleed, als
hij ten Hove, of, ten minste, als ging
hij bezoek brengen aan eenen persoon van vorstelijken bloede.
En toch was er in doze volksbuurten geen, gelegenheid dergelijk bezoek to brengen, want de adel had zijn:- hoofdkwartier
elders opgeslagen.
zullen den lezer opmerkzaam makers op de samenkomst,
die Ernest (len dag van zijn vertrek nit het Bohemerskamp met
Etna besproken had. Wij zullen hem herinneren dat die samenkomst zou plaits hebben bij de oude Leuvensche poort, waar de
zonderlinge blonde schoone verklaard had, op dezen dag rond het
middaguur te zullen voorbijwandelen.
Wellicht zal de lezer zich nu ook herinneren slat Ernest van
Colmar, dienzelfden dag, eene tweede samenkomst bepaald had
en deze voor 9 wren 's avonds was vastgesteld in de Warande,
waar hij Satanals aantreffen zou.
Was het wel echt ridderlijk gehandeld die twee samenkomsten
te hebben aanvaard ? Was het voorzichtig zich heden daarheen
te begeven ? Was het als gevolg op den aandrang zijns harten
dat hij de twee zontlerlinge jonge meisjes wenschte terug te
zien
Ernest van Colmar stelde zich zelven die verschillende vragen,
terwijl 1'0 zie,h voortspoedde, en, ter zijner eene moet gezegd
worden, dat hij dezelve in geweten gansch bevredigend kon
beantwoorden.
Wat hem handelen deed, was eene drijfveer van het allergrootste belang.
Het Angelus klopte en verkondigde in heel den omtrek dat
het middag was.
Op dit oogenblik bereikte de jonge ridder de poort.
De schildwachten worden afgelost en ongemerkt stapte van
Colmar door tot -op de vesting.
Geen der soldaten scheen acht op den schitterenden edelman
te hebben geslagen.
Even ongemerkt als van Colmar stapte nu ook een struische
boer de poort door.
Ernest van Colmar was links de vesting opgegaan.
De boer ging rechts.
Nauwelijks Miter was hij een twintigtal stappen gevorderd,
of 110 bleef staan en keerde zich om. De poort voorbij, zag hij
den ridder voortslent6ren, nu eens staan blijvend, dan weer eens
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een paar stappen terug wandelend, om eindelijk zijnen gang te
hernemen.
— Hij wacht iemand, dat is dus zeker, bromde de Boer, maar
wien ? Wien ? Die kerel brengt ons alien aan de gaig als wij hem
daartoe den tijd laten. Ik begrijp waarachtig niet, waarom Joris
met hem zooveel complimenten maakt.
De Boer, alzoo mompelend, volgde met den blik de minste beweging van Ernest van Colmar.
— Wat is dat, riep Cornelis Dirix, want hij was het, die den
ridder tot hier onopgemerkt had kunnen volgen, ik wil gehangen zijn als dat Heinke Bult niet is, dien ik ginds naast de.poort
zie rondgapen ! Wat komt die verwenschte, pokkel hier zoeken ?
Hij loopt wat veel rond dien vioolkrasser en kijkt mij met wat
al te vinnige oogen uit zijn leelijken dikken kop. Oppassen
ventje, oppassen ! — 't Was inderdaad onze oude kennis Heinke,
die daar bij de poort stond.
Niet lang echter keek Heinke rond, want op een omzien wipte
het op zijne magere spillebeentjes achter de poort om, en trippelde voort in de richting van Ernest van .Colmar.
— Alle duivels, gromde Cornelis, ik geloof waarachtig dat dit
kneuterken achter den ridder loopt !
Daar blijft hij staan.
Zou het drommels dit havermanneken zijn, dat door den ridder
verwacht wordt ?
Opgepast Dirix, opgepast, hier is een stuiverken te winnen !
— Cornelis Dirix trad behoedzaam eenige stappen verder en
zag nu duidelijk dat Heinke Bult den ridder vervoegde.
Heinke nam beleefd zijne kap of en naderde den ridder.
Deze bleef staan en blikte verwonderd paar het kleine ventje,
dat voor hem stond.
Nu zou Dirix wel een jaar van zijn leven hebben gegeven om
te weten wat er tusschen den ridder en Heinke gesproken,ITerd,
doch dit was onmogelijk de afstand was te groot, en dichter
durfde de hoer zich niet wagen uit vrees opgemerkt te worden.
Intusschen scheen het hem duidelijk dat er jets zeer gewichfigs behandeld werd, wip de ridder met Heinke nevens hem voortwandelde.
— Daarvan wil ik nu toch het fijne weten, mompelde Dirix,
die van nieuwsgierigheid, en meer nog, van geldzucht beefde.
Hij zag nu, hoe Heinke weldra' afscheid nam en de poort terug
binnenging.
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Een minuut later zat Cornelis Dirix hem op de hielen, en volgde
hem naar het Jaag gedeelte der start.
0, hadde de sluwe hoer kunnen vermoeden hoe dwaas hij
handelde, welke buitenkans hij bier verkeken had, door zijnen
bespiederspost op de wallen te verlaten om Ileinke te volgen,
van woede hadde hij zieh zelf geslagen.
Inderdaad, nau\velijks was hij binnen de poort verdwenen of
Ernest van Colmar, die op de vesting was blOven rondslenteren,
zag eene rijk gekleede dame naar hem toetreden,
Zij was gesluierd en de ridder kon Been enkel parer trekken
bespeuren, (loch aan hare hooding, aan de sierlijke waardigheid
van haven gang, zoowel als aan de kloppingen van zijn eigen
hart, voelde Ernest van Colmar dat Etna voor liens stond.
Zij was het inderdaad.
Als zij den ridder tot op enkele stappen genaderd was, wierp
zij haren sluier achterwaarts, en, ads verblind door de wondersehoone verscliijning, bleef van Colmar cenige oogenblikken
roerloos staan.
Etna was werkelijk schoon als een engel.
De zuiverste reinheid en goedheid tevens straalden slit hare
oogen, die met zichtbaar welbehagen op den ridder bleven rusten.
Deze trad vooruif, en eene hoffelijke bulging voor de dame
makend, greep hij hare hand, bracht die eerbiedig aan zijne
lippen en sprak :
— Is het mogelijk, jonkvrouw, dat gij ill uwe goedheid eraan
gedaeht hebt, dat wij eene samenkomst voor heden besproken
hebben?
Het was van uwentwege een blijk van de grootste weiwillendheid u zulks te herinneren, Haar ik een onbekende voor
ben, en volstrekt niet op de eer durfde rekenen u nog te ontmoeten.
Excellentie, hernam Etna, gij hadt den wensch uitgedrukt
mij weder te zien ; ik beloofde u dien wensch te vervullen en ik
heb gemeend dat ik mijn woord houden moest.
- Ja, ik herinner 111j, dat ik u, om zoo te zeggen, die belofte
ontrukte, sprak de ridder, wiens gelaat eensklaps eene droefgeestige uitdrukking aannam, en ik heb haast berouw over die
dwaas held.
-- Er ligt bitterheid in uwe stem, sprak Etna op eenen Loon,
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zoo zaclit, zoo innemend zoet, dat Ernest van Colmar er over
ontroerde.
Waarom, zoo ging zij voort, voelt gij spijt over onze samenkomst van heden ? of is de vluchtige vriendschap, die gij mij
betoondet reeds verdwenen, terzelfdertijd als de geheimvolle omstandigheden die dezelve deed ontstaan ?
— Neen ! neen ! riep van Colmar, gij bedriegt u over den zin
mijner woorden. 1k vrees deze samenkomst alleen, omdat ik wee
dat zij inij naar eene andere zal doen verlangen, en ik vrees
dat zulks noch voor uw, noch voor mijn geluk wenschelijk zijn
zou.
— Heer ridder, sprak Etna, de vriendschap, die ik u toedraag
is zoo groot, zoo innig dat ik overtuigd ben ze nimmer in mijn
hart te voelen verflauwen, want de dankbaarheid, die ik u verschuldigd ben, zal haar steeds nieuw voedsel geven.
Ik kwam heden vooral om u zulks te zeggen ; want ofschoon
ik slechts een zwak en hulpeloos meisje ben, wil ik Loch het
mogelijke doen om uwe Excellentie tegen de vele valstrikken
te waarschuwen, die gespannen worden.
1k weet, zoo ging Etna voort, toen zij zag dat de ridder haar
vragend aanblikte, ik weet dat gij machtig en moedig zijt.
Doch wat vermogen macht, _ tegen list en mood verraad ?
Aan uwen vinger draagt gij den ring, u door Zitzka geschonken.
Vergeet niet, wanneer het gevaar zOO dreigend is, dat gij
geene andere redding sneer mogelijk aclit, vergeet dan niet, zeg
ik, de kracht van dien ring te beproeven. De jongste gebeurtenissen, heer ridder, hebben bewezen dat gij de gevaren trotseert,
en de zending u opgelegd, tot nu toe volvoerd hebt op eene
wijze, die u gewis de hoogste lorbetuigingen van uwen doorluclitigen vriend Aartshertdg Frans van Lorreinen bezorgen zal.
Die laatste woorden sprak- het jonge meisje op fluisterenden,
geheimzinnigen Loon, terwijl haar zielvol oog zonderling op
den ridder gevestigd bled.
Ernest van Colmar seheen in diep gepeins verzonken. Hij had
het hoofd op de Borst laten zinken, en toen hij eindelijk nit zijne
gedachten seheen te ontwaken en het hoofd ophief, was Etna,
het schoone blonde meisje. verdwenen !
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DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

He doehter der. duisternis
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rachtig was de avond.
Mijmerend stapte een jong edelman door de wriemelende menigte en begaf zich naar de warande,
waar hij de eenzaamste wandelpaden uitzocht.
— Ili. wil weten ! murmelde hij eensklaps als op
eene inwendige samenspraak antwoordende.
— Heer ridder, gij hebt gewenscht mij te ontmoeten, hier ben
ik, spray eene zachte, welluidende stem, en terzelfdertijd voelde
Ernest van Colmar eene hand, die zachtjes op zijnen arm gelegd
werd.
— Gij hier ! riep van Colmar, Satanals herkennende.
— Bij uw yertrek -uit het kamp der Bohemers hebt gij mij om
deze ontmoeting verzocht, antwoordde Satanais, en ik beloofde u
te komen. Heeft uwe Excellentie zulks vergeten ?
— Vergeten ! riep van Colmar, haar de hand grijpend, zulks
ware een edelman onwaardig.
— Zoo kan ik dan insgelijks op uwe vriendshap vertrouwen,
sprak Satanais met hartelijkheid. Dank daarvoor, heer ridder.
— De dag is wellicht niet ver verwij€lerd, sprak van Colmar,
waarop ik u . ondubbelzinnige bewijzen van verkleefdheid geven
kan. Thans is uw lot aan dat van Zitzka verbonden.
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Zitska verzet zich tegen de ontworpen huwelijksplannen door het
Vorstenhuis vooruitgezet en, dat zija verzet door eene niet te miskennen macht gesteund is, hebben tot nu toe de omstandigheden
bewezen.
Alles, overigens, wat den huidigen staatkundigen toestand
raakt, is met het zonderlingste geheim omhuld, en de lotsbestemming van land en yolk wordt veeleer in geheimzinnige en liehtschuwende vereenigingen en nachtelijke samenkomsten, dan in
den raad der Kroon beslist en uitgevoerd. Doch, wellicht verandert die toestand nu spoedig en zou de macht van den Boliemershoofdman weldra een einde kunnen- nemen.
Gebeurde het u dat gij in dergelijke omstandigheden hulp en
bescherming behoefdet, dan, bid ik u, Believe mij uw vertrouwen
niet onwaardig te kennen.
— Dank ! dank, sprak Satanals opgewonden en ontroerd, tevens
eenen blik op den ridder werpend.
— Ja, ging Ernest van Colmar voort, zoo ik tot heden niet
als beschuldiger optrad tegen zekere hooggeplaatste personen, die
hunnen rang en hunne geboorte door de Incest afschuwelijke
misdaden onteeren, is zulks alleen hieraan toe te schrijven dat ik,
voor het oogenblik hoogere belangen te verdedigen heb.
Het is niet onmogelijk dat ik in de droeve noodzakelijkheid
komet, de wapens tegen Zitzka zelven op te nemen, wijl hij
aan het hoofd eener sekte staat, die gezworen heeft den invloed
van het Iluis van Oostenrijk te fnuiken. Doch 'k herhaal het, in
elk geval moogt gij op mijne be ,scherming rekenen, en wee hem,
die het bestaan zou, een haar van uw hoold te krenken !
— Edele beschermer, sprak Satanals, waarom kan ik u
als vergelding voor uwe groothartigheid niets antlers, dan de
vriendschap eener zuster aanbieden . ..... . . Helaas ! helaas !
ging het zonderlinge wezen na enkele stonden voort, het lot
heeft er zoo over beslist !
— Welk verschrikkelijk geheim omhult u toch, riep de
ridder, en vanwaar dien zonderlingen naam Satanals !
— 0, dat is eene ontzettende geschiedenis ! eene geschiedenis vol
verschrikkelijke geheimenissen ! riep Satanals, de hand des ridders
hartstochtelijk in de hare knellend !
Terzelfder tijd wierp zij angstvolle blikken rond zich, als
vreesde zij uit de zwarte schaduwen, door de hooge boomen afgeteekend, akelige spookgestalten te zien te voors- chijn treden.
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f., Satanals, kunt gij mij die sombere geschiedenis_niet toevertrouwen ?
— Somber. ! inderdaad, antwoordde Satanals, met bevende stein,
en ik weet niet of ik ze u durf mededeelen.
— 0,, ik wil niet onbescheiden zijn, haastte zich van Colmar
te zeggen.
- Gij zijt volstrekt niet onbescheiden, "leer ridder. Integendeel, het ware van mijne zijde onbeleefd uwe zoo innige bewijzen van genegenheid met wantrouwen te beantwoorden ; doch,
mijn lot is zoo ontzettend . . . . .
Weer blikte Satanals ontsteld om zich keen.
Niets verroerde echter.
Alles was stil, geheimzinnig stil in het struikgewas.
. . . . . . Satanals . . . . . . ham- ...... •
- Wees onbevreesd, zoo moedigde de ridder haar aan, zoolang gij onder mijne hoede staat, zijt gij veilig.
— Wellicht, zoo hernam Satanals, kunt gij mij eenen raad geven.
- Spreek vrijmoedig.
— Zult gij mij niet verlaten als gij de waarheid kennen zult ?
- Nooit. Daarop geef ik u mijn ridderwoord.
— Mij niet schuwen als eene door het noodlot achtervolgde
vrouw ?
— lk zal u beschermen tegen alle macht en alle geweld in !
riep de ridder.
Welnu, weet dan . • • • •
Nauwelijks had zij deze woorden gesproken, of, eene stem, die
uit den schoot der garde scheen te komen, liet zich hooren.
- Dochter der duisternissen, wee u Gij, behoort ons toe !'
Uw uur is gekomen !
- Achteruit, achteruit, geest der duisternissen, riep de jonge
vrouw, ten prooi aan den hevigsten angst.
Zij deed eenige stappen. vooruit, blijkbaar zonder zich zelve
rekenschap harer handelwijze te geven.
Dan wankelde zij eensklaps achterover, en zou zeker gevallen
zijn, indien Ernest van Colmar niet ware bijgesprongen en haar
niet in zijne armen hadde opgevangen.
Een snijdend, akelig lachen klonk snerpend door de lucht
Een lachen, dat eerder door eenen duivel dan door eenen mensch,
scheen voortgebracht.

152

DOZE KATE

Een oogenblik lag Satanals bewusteloos in de armen van den
ridder.
Deze, een stond verbijstord door het akelig lachen, trachtte
weldra zijne kalmte te herwinnen, en, een hevig geweld op zich
zelven doeride, gelukte het hem 't gevoel van ontzetting te verdrijven
dat zich van hem had meester gemaakt.
Ilij sprak een vurig gebed en legde dan zijnen last op eene bank,
die naast het wandelpad stond.
Weldra kwam het jonge meisje weder bij en haar blik vi )1
ep Ernest van Colmar die haar vol belangstelling gade sloeg.
— Dank, edele heer ridder, dank voor uwe huip, lispelde zij, loch
welke afschuwelijke stem !
Ik beef nog als ik mij dit snijdend lachen herinner.
Zeg mij, bid ik .u, welke die ontzettende stem was.
— 1k kan niet, murmelde Satanals.
- Ik ben niet bijgeloovig, ging Ernest van Colmar voort, en
toch scheen het mij dat die stem aan geen menschelijk wezen
hon toebehooren.
— Zoo is het ook, zuchte het angstige meisje.
— Maar ik bezweer u, Satanals, riep de ridder, laat mij in
deze kwellende onzekerheid niet. Een gevaar dreigt u, uwe
vijanden schijnen . uwe gangers te bespiedeu en u te achtervolgen.
Stel mij, ten minste, in de gelegenheid die vijanden te kennen
en te bevechten.
Ik kan niet, ik kan niet ! zuchtte Satanals.
- Verklaar mij dan ten minste den zin dier schrikaanjagende
woorden.
— 0, ik bid u, vraag mij thans niets, smeekte Satanals met
samengevouwen handen.
— Maar waarom dan niet ? drong Ernest van Colmar aan.
- Omdat ik thans de kracht niet gevoel u de uitlegging
dier vreeselijke woorden te geven, antwoordde Satanals. Zij
bevatten voor mij eene verschrikkelijke aanmaning.
0, ik schrik en beef van ontzetting, bij de gedachte aan al
het ijselijke, waarvan ik het slachtoffer was.
Satanals stond op, . gereed om heen te gaan.
— Wanneer zullen wij ons wederzien, vroeg de ridder, tot
in de ziel geroerd door den angst waarinde jonge vrouw
verkeerde.
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— Ik hoop weldra het geluk te vinden u te spreken, antwoordde Satanals, doch het is mij onmogelijk, dag of uur te
bepalen.
— Hoe zal ik dan verwittigd worden ? vroeg van Colmar.
— 0, ik zal trachten eene gelegenheid te zoeken om u van
mijne komst te verwittigen.
Dit zal, hoop ik met Gods hulp, spoedig gebeuren, want meer
dan ooit, voel ik de noodzakelijkheid u mijne droeve en schrikaanjagende geschiedenis mede te deelen.
Vaarwel thans, heer ridden, vaarwel ! Volg mij niet en doe
geene poging om mijn verblijf te . ontdekken.
Vaarwel !
Het zonderlinge meisje keerde zich om en verdween weldra
achter den -hoek eener dreef.

VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
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ibe rand tier _Edelen.

et was daags na de gebeurtenissen in 't voorgaande
hoofdstuk beschreven, dat men 7 tegen 9 ure 's avonds,
eene buitengewone drukte waarnemen icon, in eene
der antlers gewoonlijk zoo- rustige en kalme buurt
van den Grooten Zavel.
Rijtuigen, met vurige rossen bespannen, reden het -plein op
en bleven staan voor de helder verlichte woning van graaf van
Rozenberg, welke dien avond een prachtig feest gaf aan de
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voornaamste edelen der hoofdstad en aan de gezanten van het
Hof.
Dit feest was echter eerder een voorwendsel tot het houden
eener diplomatische vergadering, waarop de bijzondere aangelegenheden van het ontworpen huwelijk zouden besproken worden.
Tusschen de reeds aanwezige genoodigden vinden wij in de
groote gothische zaal onze bekende personen, namelijk ridder
Ernest van Colmar, die bij eene groep edellieden stow], waarin
wij mede den graaf van Oudburg herkennen. Weldra trad ook
de gastheer, graaf van Rozonberg, nader, vergezeld van den
markies van Schomherg dien hij aan de vergadering voorstelde.
Dezen werd het voorzitterschap der vergadering opgedragen,
en weldra was men in voile beraadslaging.
De markies van Schoenberg stelde Ernest van Colmar als afgezant van het Keizerlijk Hof voor, waarop de jonge ridder
zijnen geloorsbrief aan den voorzitter der hooge vergadering overreikte.
— Doze volmacht is in regel, zei de markies na het stuk te
hebben ingezien. Ik verklaar Ernest van Colmar dus gewettigd
aan onze beraadslagingen deel te nemen.
— Genoeg riep eensklaps de graaf van Oudburg uit zijnen
zetel opspringen'l, en, terzelfdertijd, het perkament uit de handen
van den markies ontrukkend.
- Wat beteekent deze handelwijze ? vroeg de markies op
gestoorden toon.
— Zij beteekent, heer voorzitter, dat ik aangaande de editheld van dit stuk zekeren argwaan koester.
- Argwaan ! riep Ernest van Colmar, de hand O het gevest
van zijnen degen slaande. Bij mijn patroon, degenen, die dit
woord met mijnen naam koppelen durft, zal ......
Bedaar, heer graaf, bedaar, zoo kwain de voorzitter tusschen,
ik verspreek u dat rechtvaardigheid zal geschieclen.
Zich daarna tot den graaf van Oudburg wendend, ging hij
voort
— Graaf van Oudburg, uw gedrag jegens den voorzitter en
jegens den gezant van Oostenrijk is . . . . • • •
Ik loochen dat hij de gezant van Oostenr;jk is, herhaalde
de graaf.
— Die beschuldiging is zwaar en dient verrechtvaardigd to
worden, onderbrak de markies van Schoenberg.
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— Ik zal mijne gezegdens bewijzen, riep van Oudburg.
- Wij wachten die bewijzen.
— Het stuk is valsch riep de graaf van Oudburg.
— Valsch ! zoo stoof Ernest van Colmar op, en, een blik
van tartende uitdaging op den graaf werpend, voegde hij
erbij:
Trotsche ridder, ik werp u de beleediging in 't gelaat, die gij
mij hebt tobgestuurd, en ik zeg u dat uwe eigene woorden niets
antlers zijn dan leugen en laster.
Een onbeschr ijfelijk gewoel ontstond bij deze woorden.
Een gedeelte der vergaderde "edelen koos partij voor den
graaf van Oudburg, het grootste deel echter scheen zich langs de
zijde te scharen van Ernest van Colmar.
Dank de vermanende stem van den voorzitter werd de
kalmte hersteld en de graaf van Oudburg ging voort :
— De oorkonde, die ons door den zoo gezegden ridder Ernest
van Colmar wordt voorgelegd, is met zooveel zorg en overleg
opgesteld, dat het geenszins te verwonderen is dat de markies
van Sehomberg zich door den schiju in den waan liet brengen
dat het stuk werkelijk echt en oorspronkelijk is.
1k bevestig en verklaar echter dat het valsch is. . . . .
— Edele heeren, riep van Colmar, mijne waardigheid verbiedt
mij langer dergelijken hoon te aanhooren ; ik verlaat derhalve
de vergadering en zal rekening geven over de wijze waarop
men te Brussel de gezanten van het Keizerlijk Hof behandelt !
Dit zeggende was van Colmar recht gestaan en hij bereidde
zich de zaal te verlaten, tom de graaf van Rozenberg als
middelaar optrad.
— Het ware gewis dezer vergadering onwaardig den graaf
van Oudburg langer op dergelijken toon te laten voortgaan,
indien wij hem niet van oudsher kenden als een trouw verdediger der kroon en wij, derhalve, niet de stellige zekerheid hadden
dat hij hoogst gegronde redenen heeft te spreken zooals hij doet
en zijne gezegdens niet door onomstootbare bewijzen staven kon.
Ik bid derhalve den edelen hoer van Colmar hem met geduld te
aanhooren en de vergadering daarna zijne uitleggingen te geven
— Dit voorstel schijnt mij alleszins bevredigend, sprak de
markies, laat ons kalm en waardig blijven.
Ofschoon Ernest van Colmar van inwendige woede kookte,
zette hij zich toch - neder, vast besloten den graaf van Oudburg
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relienschap to vragen over- zijne honende beweringen.
— Niet alleen zeg ik dat het stuk valsch is, riep van Oudburg,
maar op mijne eer verklaar ik, daarenboven, dat de naam van
den voorgegeven gezant insgelijks valsch is.
De graaf van Oudburg hield een oogenblik met spreken op, en
vestigde zijnen hatelijken, doordringenden blik op Ernest van
C olmar.
Deze was akelig bleek.
Hij beefde van ingehouden toorn, doch sprak Been woord.
Tartend drong zijn dreigenden blik in dien van den ouden graaf,
zijnen besehuldiger.
0, hadde van Colmar slechts thans gehoor gegeven aan zijne
opbruischende gramschap, hoe zou hij zijnen aanvaller met een enkel
woord hebben knnnen verpletteren, vernietigen !
Doch Ernest van Colmar bedwong zich. Zijn tijd was nog
niet gekomen.
De akelige geheimen van het kasteel nit het Zonienbosch
mochten nog niet ontsluierd worden !
De gansche vergadering verkeerde in eene angstige spanning.
Wat zou de afloop wezen van het drama, dat heden avond
zeker losbarsten zou ?
— Ga voort, heer graaf, sprak de markies van Schomberg
die blijkbaar op zijn gemak niet was.
De graaf van Oudburg hervatte :
— De naam van Ernest van Colmar is onbekend aan het Hof
van. Oostenrijk ; hij is zelfs onbekend in heel den Oostenrijkschen
adel, en hij, die zich onder dien naam aan u voorstelt, is een
onbeschaamde bedrieger !
Bij het hooren dezer openlijke beschuldiging keerden al de
aanwezigen hunne woedende blikken naar Ernest van Colmar.
Deze stond een oogenblik besluiteloos.
Spoedig echter hernamen zijne trekken hunne gewone kalnie
uitdrukking.
Hij maakte eene hoffelijke buiging voor den voorzitter en vroeg
het woord.
Op dit oogenblik eehter zag hij dat de graaf van Oudburg
evenals ' de edelen, die zijne partij kozen, den degen getrokkn
hadden.
Ernest van Colmar plaatste zich moedig tegenover hem en
trok insgelijks den degen
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— Is het op die wijze dat g j verlangt de verdediging mijner
eer en mijner zending to zien staven
Welaan dan, graar van Oudburg, doe u volgen en bijstaan
door al deze edellieden, zoo gij to lat' zijt alleen uwen man te
staan ! Ik verzeker hun dat de °erste, die onder 't bereik van
mOnen degen komt, de verdiende belooning bekomen zal waarop,
doze schandige inbreuk op de wetten der hoffelijkheid hem recht
geeft
De markies van Schomberg en de graaf van Rozenberg, gevolgd
door de edelen die hen aankleetden, wierpen zich echter tusschen
de tegenstrevers om het gevecht . te beletten.
Na veel moeite gelukte het hun de kalmte te herstellen, en
nu werd van Colmar verzocht op de beschuldigingen van den
graaf van Oudburg te antwoorden.
De jonge ridder stak heel bedaard zijnen degen in de schede.
Hij stond gereed de verlangde uitleggingen te geven, en alley
blikken waren voi nieuwsgierige verwachting op hem gevestigd,
then eensklaps cone deur geopend werd, waardoor eon van kop
tot teen gewapend persoon binnentrad.
— Zitzka ! klonk het angstig door de zaal !
't Was inderdaad Zitzka, de gevreesde aanvoerder der Bohemers,
die ongenoodigd en ongeroepen in de vergadering der edelen
verscheen.

VIJF EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK
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Waar is de Schutt?
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e plotselinge verschijning van den verschrikkelijken
Zitzka bracht eenen onbeschrijfelijken angst te weeg,
Hoe onverschrokken ze ook wezen mochten gevoelden de vorgaderde ra,adslieeren der kroon dat
een groot gevaar lien dreigde, want zij begrepen, dat wijl
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Zitzka het bestaan durfde in deze vergadering te verschijnen,
zijne manschappen in getalsterkte in den omtrek moesten aanwezig zijn.
Het eerste oogenblik van ontsteltenis was echter spoedig
voorbij, en, hunne degens trekkend, traden zij op den Bohemer
toe, vast besloten zich door hunne vijanden been te slaan of,
ten minsten kloekmoedig met den degen in de vuist te sterven, en
zich op den geduchten Zitzka te wreken.
— Houdt op, edele ridders, riep Ernest van Colmar, nu
eensklaps vooruitspringend en zich tusschen de edellieden
en den Bohemeraanvoerder werpend-, steekt uwe degens in de
schede, want Zitzka komt wellicht met vredesvoorstellen tot u,
en niet met eene oorlogsverklaring.
De edellieden traden eenen stap terug, en Zitzka, die tot nu
toe onbewegelijk was blijven staan, wierp een blik van innige
vriendschapsbetuiging op den jonger ridder en sprak dan :
— Edellieden, neemt weer bezit van uwe plaatsen, en aanhoort de voorwaarden waarop gij uw leven redden kunt ; want,
dat gij verdiend hebt hetzelve te verliezen, heeft uw onridderlijk gedrag tegen zijne Excellentie Ernest van Colmar bewezen.
— 't Is wel inderdaad, zooals ik het dacht, riep de graaf van
Oudburg, zijne woed6 niet langer weer kunnende bedwingen.
Deze vreemde bedrieger was de vriend en de . spioen van den
Bohemeraanvoerder.
Indien het geene lafheid ware eenen man te vertrappen, die
reeds ten gronde ligt, antwoordde van Colmar, dreef ik u deze
nieuwe leugen terug naar de keel.
— Leugen, brieschte van Oudburg bleek van toorn ! Dat de
lafaard sterve die mij op deze wijze honen durft.
Hij sprong toen met zulk ontstuimig geweld naar den ridder
Ernest van Colmar, dat het duidelijk was dat hij hem met zijnen
degen wilde doorboren voordat deze den tijd had zich ter verdediging gereed te maken.
Snel als de gedachte was Ernest van Colmar opgesprongen,
en, een paar schreden terugwijkend, had hij gelegenheid zijn
degen te trekken en zijnen aanvaller te slaan.
— .Lafaard ! moordenaar! mompelde hij, ten hevigste verontwaardigd over de schandelijke handelwijze van den graaf van Oudburg.
Deze echter was als een woedende Stier, en stormde, met geve1d6n degen tegen Ernest van Colmar in. Deze weerstond den
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aanvaller, doch vergenoegde zich clezes slagen en stooten of te
we ren.
Na een pair oogenblikken verandertle hij nochtans eensklaps
-van howling en, door eene vlagb)ie behendige beweging, deed
hij den degen zijns aanvallers met zulk geweld aan zijne hand
ontvliegen, dat het wapen met knetterend geluid aan het andere
einde der zaal op den vloer terecht kwain.
De -vrienden van den graaf van Oudburg trokken dezen nu
achteruit, als wilden zij hem aan de wraak van den jongen
ridder onttrekken.
Ernest van Colmar had echter gansch zijne kalmte heroverd
en, een veraclitenden glimlach op van Oudburg en diens vrien(len
werpen(1, stale hij zijn degen in de schede.
— BO den Memel riep Zitzka, het schandelijk gedrag van den
graaf van Oudburg verdient eene voorbeeldige bestralling. Hij
randde een edelman aan, die, bij mijne ziel, verre in adelstand
en grootmoedigheid boven u alien verheven staat !
.Gave de Hemel dat, gelijk gij bet daareven verklaardet, de
Bohemers zich in de vriendschap van een zoo doorluchtig en machtig
beschermer, als hij is, verheugen mochten. Doch, helaas ! er bestaat
meer reden te gelooven dat hij hun tegenstrever is en wellicht
eerlang vijandelijk tegen lien optreden zal !
Ten lioogste verwondert over deze woorilen, trad Ernest van
Colmar naar Zitzka toe en vroeg fluisterend :
- Weet gij wie ik ben
- Ja, antwoordde de Boheineraanvoerder.
— Beloof mij dan dit geheim te behouden.
— 1k beloof het u.
Belooft gij zulks op de vriendschap, die wij elkander in uw
kamp hebben gezworen, op de ringen die wij verwisseld hebben ?
— Woes gerust, uw geheim is in beste bewaring.
Terwijl Ernest van Colmar en Zitzka samen spraken, hadden
de overige edellieden, overtuigd dat alle geweld nutteloos was,
hunne plaatsen weer ingenomen, en nu wachtten zij wat
verder beslist zou worden.
— ridders, zei Zitzka, mijne tegenwoordigheid in deze
vergadering zal u gewis overtuigd hebben dat alle tegenstand
van uwentwege nutteloos zou wezen.
De wachten, die gij uitgezet hebt, zijn ontwapend de woning
is omsingeld en de Zavel is door mijne man- nen ingenomin.
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Gij zijt dus in mijne macht.
Wat ik wil. dat is vrede. Boheinen, mijn ongelukkig vaderland, heeft ellende en bloed genoeg g3z'ien en snakt naar rust.
Bohemen moil zijn eigen meester wezen, zelf beschikken over
zijn lot. Huwelijksplannen zijn gesmeed waardoor ons vorstenhuis Oostenrijk verbonden wordt. Om de reden, die ik kom
op te geven, oin die alleen, voegde Zitzka er nadrukkelijk
bij, verzet ik mij tegen dergelijk. huwelijk.
1k weet dat de Aartshertogin onder machtige bewaking in
Brussel of in 't omliggende wordt verborgen gehouden.
Welnu, ik verlang dat mij dit verblijf worde aangewezen.
Ik geef mijn eerlijk woord daarop dat niets tegen haar zal
ondernomen worden ; doch, ik wensch aan Hare Keizerlijke
Hoogheid zelve te spreken en haar den toestand van mijn land
bloot te leggen.
- Bij mijne ziel riep de graaf van Rozenberg, ik ken het
verblijf der Vorstin niet, doch kende ik het, ik zou liever den
afgrijselijksten dood sterven dan mij aan zulke lafheid plichtig
te maken.
— 1k neem u alien tot getuigen, ging Zitzka op kalmen toon
voort, dat mijn inzicht alleen is mijn land te dienen, en dat
hetgeen ik vraag niets onteerends heeft, noch voor u, noel'
voor de jonge hertogin, noel voor zoek dus vruchteloos
naar de reden, die het tot eene lafheid maken zou mij de gele-genheid te geven een verhoor met Hare Keizerlijke Hoogheid
te vergemakkelijken. Want, weet het wel, dat verhoor zal plaats
hebben, met of tegen uwen dank.
Iiierop nam de zonderlinge man afscheid van Ernest van
Colmar, groette koeltjes de aanwezige heeren, en, voor deze
den tijd gehad hadden van hunne hevige verbazing over de
ongelooflijke stoutheid van het Bohemersopperhoofd na te denken,
had Zitzka de zaal verlaten en was hij weldra in de straten
van het oude Brussel verdwenen.
De zitting, men kan het begrijpen, werd niet verder voortgezet, en de hoogmoedige en trotsche graaf van Oudburg vergat
zelfs de uitleggingen van Ernest van Colmar of te wachten. De
edellieden verlieten weldra de mooning van graaf van Rozenberg
riadat vooraf eene nicuwe vergadering besproken was.
Nauwelijks had van Colmar eenige schreden gedaan of eene
jonge vrouw trail op hem toe, gar hem een briefje en verwijderde zich dairna snel.
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Niet zoo snel echter of Ernest van Colmar had den tijd
gehad in haar de jonge Linda te herkennen, een der meisjes
die in het Bohemerskamp in den dienst stonden van Satanais.
Op het oogenblik dat hij de poort van den GOUDEN ANKER
binnenging, voelde hij dat iemand hem met zijnen mantel trok.
Zich omkeerende zag hij eene hem onbekende vrouw, die,
eenen vinger op haren mond leggend, hem teeken deed geene
uitlegging te vragen. Zij overhandigde hem insgelijks eenen brief,
en spoedde zich dan weg door de Hoedenmakersstraat
Nadenkend, ging van -Colmar het gasthof binnen, en; in zijne
kamer gekomen, haastte hij zich' de brieven in te zien. De
eerste was van Satanal's, de tweede van Etna.
Beiden wisten dus waar hij den avond had doorgebracht wijl
zij hem onderweg door hunne dienstmeisjes hadden doen opwachten.

____________,,■lopor
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He Grevangene

n dezelfde roode kamer van het kasteel van Oudburg,
waar eens Ernest van Colmar zulken bewogen nacht
doorbracht, zat een jong meisje op eenen stoel. Het
bleeke licht eener lamp vi gil op haar door tranen
besproeid gelaat, dat van eene buitengewone schoonheid was. Zij kon twee of slrie en twintig jaar oud zijn en
ofschoon hare kleeding, die der eenvoudige dorpsbewoners was,
lag er over hare geheele houding jets, dat aanduidde- dat het
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jonge meisje tot eenen stand behoorde, die door deze eenvoudige
kleederen slechts verborgen word.
Het was ti en ure 's avonds, het meisje stolid op, en naderde 't ven ster.
Bunten viol het maanliclit over het stille, glimmende water
der grachten en vijvers.
Hare oogen bleven op dit water gevestigd.
Wanhopig blikte zij nam e de overzijcle.
Daar was er vrijlleid !
Want het meisje zat gevani,4vn in deze eenzame en verlatene
sombere kamer.
In den omtrek van het kasteel werd verteld, da t de vroegere
bewoners van het kasteel 's nachts terugkwamen in deze vertrekken,
daar als geesten rondwaarden of songs ook een akelig en oorverdoovend gerucht maakten.
Teen andermaal weer hieven zij vreugdekreten aan, die echter
zoo snijdend door (le lucht klonken, dat men er eene huivering
van over (le ledematen voelde.
.fan dat alles dacht het angstige meisje, en toch kon zij hare
oogen niet afwenden van den pant der grachten waar beweerd
werd dat men reeds menigwerf bovennatuurlijke verschijningen
had opgemerkt.
Geruimen tijd stand zij daar zonder dat zich jets buitengewoons voordeed, en reeds ging de jonge gevangene het raam
verlaten, toen zij eensklaps eerie witte schemering bemerkte,
dacht bij den ontheiningsmuur van het kasteel.
Die schemering weed van lieverlede duidelijker, en nam eenen
min of meer duidelijken vorm aan. Het scheen aan de gevangene
dat het eene vrouwengedaante was, in eenen wijden witten mantel
gehuld, die haastig tusschen de boomen doorgleed.
Eene onbeschrijfelijke vrees maakte zich van het jonge meisje
meester ; een angstkreet kropte Naar in de keel en zij moest zich
aan eene der ijzeren staven van het hooge venster vasthouden
om niet te vallen.
De gezegdens der landlieden waren dus waarheid. Het spookte
werkelijk op het kasteel van Oudburg.
De gevangene volgde steeds met opengesperde oogen de witte
gedaante, die maar altijd tusschen de boomen voortijlde zonder
zich een enkel maal om te keeren.
Plotselings, als hadde de aarde de verschijning verzwolgen,
was de gedaante spoorloos verdwenen.
Het jonge meisje had de gelegenheid niet lang hare gedaehten
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bezig te houden met deze zonderlinge verdwijning, want
opeens hoorde zij eenen sleutel in het slot harer deur steken.
Deze werd weldra geopend en Bruno van Oudburg, de jonge
graaf, stond voor haar.
Het jonge meisje scheen eensklaps alle vrees verdreven te
hebben, want in haren blik las men thans eene vastberadenheid
en eene wilskracht die van een onwankelbaar voornemen getuigden.
— Goeden avond, Angela, zei Bruno eenen stap nader tredend.
Het was inderdaad Angela, dezelfde die onlangs door Ernest
van Colmar in het Zonienbosch uit de handen harer ontvoerders
gered werd, doch, die naderhand in eene hinderlaag gelokt,
toch in de macht van den jongen graaf gevallen was.
Op zijnen groet antwoordde Angela geen woord.
Zij wierp eenen verachtenden blik op den binnentredende en
wachtte.
— Reeds drie dagen zijn voorbij, hernam Bruno, sedert gij het
kasteel bewoont.
— Gij weet zeer wel dat het tegen mijnen wil geschied is dat
gij mij aan mijne ouders ontrukt hebt, sprak het jonge meisje.
— Aanhoor mij, Angela, ging de jonge ridder voort met eene
stem waarin ontroering klonk, en verneem , wat ik voor u
doen wil.
— Waarom wilt gij mij bier langer gevangen houden?
Waarom zijt gij, ofschoon nog zoo jong, reeds zoo hardvochtig en
zoo bedorven. ?
— Uwe schoonheid, Angela, antwoordde hij, heeft mij krankzinnig gemaakt. Wat er ook gebeure, ik wil dat gij mijne
vrouw wordet. 0, Angela, keer uw gelaat van mij niet af !
Een jaar is het geleden dat een toeval mij in uw vadershuis
bracht en dadelijk voelde ik dat mijn hart voor u ontvlamde.
Sedert dien dag heb ik u steeds meer en meer bemind en het
is mij onmogelijk langer zonder u te leven.
— Heer van Oudburg, antwoordde Angela met waardigheid,
ik heb u reeds verklaard dat ik volstrekt geene genegenheid
voor u gevoel, en dat ik nooit erin toestemmen zal uw verlangen in te willigen. Overigens, al deelde ik uwe gevoelens, er zou
toch eeuwig eene groeve bestaan tusschen u en mij.
— Wat bedoelt gij ? riep Bruno hartstochtelijk.
— Gij zijt van ouden, hoogen adel, zei Angela.
— Welnu ?
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— En ik ben eene nederige boerendochter.
— Wat beduidt zulks ?
— Dat alle huwelijk tusschen u en mij volstrekt onmogelijk is.
— Ik zal die onmogelijkheid doers verdwijnen, riep Bruno,
naar Angela toetredend.
Het meisje echter hield hem tegen 'met een afwerend gebaar.
— Angela, ging Bruno voort, met mijn hart heb ik u tevens
mijne hand aangeboden. Ik, de eenige zoon van een der machtigste edellieden van hot Oostenrijksche Hof, heb u beloofd u ten
altaar to leiden.
— Inderdaad . . • • • • •
— En die belofte zal ik houden, riep Bruno opbruischend.
— Het spijt mij werkelijk to moeten herhalen, dat ik uw aanzoek, hoe vereerend het voor mij ook moge schijnen, toch van
de hand moet wijzen.
— Gij misprijst dus mijn voorstel ! riep de jonge edelman
driftig.
— Neen, heer Bruno, misprijzen is het niet, loch ik kan toch
mijn hart geen geweld aandoen.
— Waarom u clan verwonderen dat ik dat evenmin kan als
gij, hernam Bruno steeds driftiger wordende , loch, zoo ging hij
voort, ik zeg het u, dat ik door geweld verkrijgen zal wat mij
in der minne geweigerd wordt.
— Heer Bruno, riep Angela rood van verontwaardiging, de
woorden, die gij komt to spreken, getuigen niet van een ridderlijke ziel ! Doch, ik zeg het u, nooit zult gij mijn hart bemeesteren, noch door list, noel' door geweld, daaryan neem ik den
Hemel zelf tot getuige.
— Zwijg, zwijg, hoogmoedig meisje, riep Bruno, en zweer
geen eed die later een meineed worden zou. Want ik ook, ik
zweer, bij de hel, dat gij mijne vrouw worden zult !
— Nooit !
— Haha ! mijn bruidje, spoedig zult gij dat wel anders ondervinden !
En gij moot mij dankbaar wezen dat ik, in mijne edelmoedigheid, u tot gravin wil verheffen, tot gravin van Oudburg,
voegde hij er met trotschheid bij.
Angela antwoordde niet.
— Maak u tot het bruidsfeest gereed, sprak Bruno na enkele
oogenblikken.
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— Welk bruidsfeese vroeg Angela, den jongen ridder verwonderd aanblikkend.
— Wel het onze, antwoordde hij spottend.
Angela vergenoegde zich de schouders op te halen.
— Gij kunt er nu over denken zooals gij wilt, zei Bruno,
dock morgen avond, om 9 ure, wordt het huwelijk voltrokken
in de oude kapel van ons kasteel. Aan u blijft nu de keus :
ofwel u met geweld daarheen te zien voeren, ()fwel vrijwillig
uwe toestemming to geven en mij als eene tevredene en gelukkige braid te volgen.
— Is het werkelijk in ernst dat gij spreekt ? vroeg Angela,
den jongen+ graaf scherp in de oogen blikkend.
- Zeker, zeker is dat ernst, zei de jonge ridder, want gij
hebt immers gehoord dat ik daarop gezworen heb, en mijn
eed zal ik houden, dat noch hemel, noch hel, noch mensch, noch
duivel zal beletten dat ik u tot mine echtgenoote maak.
Zoo opgewonclen was Bruno terwip hij deze voor Angela zoo
verschrikkelijke woorden sprak, dat het meisje waarlijk meende
dat de jonge graaf krankzinnig geworden was.
Zij bedekte zich het gelaat met beicle handen en snikte luid.
Toen zij eindelijk een weinig tot kalmte kwam en hare tranen
afdroogde, bemerkte zij dat Bruno van Oudburg verdwenen
was.
Bleek, bevend, ter neergeslagen door al het zorgwekkende
van haren toestand, liet Angela zich zuchtend in een der zware
hooge eikenhouten stoelen vallen.
Doch o angst ! een zelfde zucht, die een even pijnlijken toestand
als den haren vermoeden deed, liet zich aan de tegenovergestelde zijde van het vertrek hooren.
Nu vermeerderde nog de foltering van het arme meisje ; zij verzamelde echter gansch haren moed, stond op en ging naar de
plaats van waar zij meende dat de zucht was gekomen.
Angela lichtte het behangsel op, dat voor de deur hing, en
meende hies gewis een spook of eenen geest te zullen ontdekken.
Zij ontwaardde echter niets verdachts, evenmin achter het
voorhangsel als in de zaal zelve.
Nu trachtte het arme meisje zich zelve te overtuigen dat zij
zich had vergist, en dat zij het zuchten alleen in hare verbeel
ding gehoord had.
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Toen zij weer hare plaats bij het venster had ingenomen,
haalde zij, van onder- hare kleederen, een perkamenten beursje te
voorschijn en nam daaruit een briefje waarop de volgende lijnen
geschreven stonden :
— « Wees op uwe hoede, mijne 'neve Angela, vrees en mistrouw
den jongen graat van Oudburg. Mocht het gebeuren dat hij u
van liefde sprak, leen Been oor aan zijne valsche woorden.
Wee u, driemaal wee ! indien gij u door zijne beloften verleiden
liet. Indien gij deze plechtige waarschuwing in den wind sloegt,
indien gij erin toestemdet toch de vrouw van eenen van Oudburg
te worden, zou de straf des Herne's- u treffen, en uwe misdaad,
want eene misdaad zou het wezen, zou in tranen en bloed
betreurd - worden. o
Angela - herlas nog eens het zonderlinge briefje, dat geheimzinnige briefje dat haar reeds sedert Lang door eene onbekende
overhandigd was. Zij had het altijd zorgvuldig bij zich gedragen,
en de vermaningen, die het bevatte, kwamen zoo wel overeen
met hare eigene innigste gevoelens, dat zij volle vertrouwen in
haren onbekenden beschermer stelde.
Angela was in gedachten verdiept en maakte nog eens het
vaste, bet onwankelbare voornemen liever te sterven dan toe te
stemmen in een huwelijk met Bruno van Oudburg.
Op dit oogenblik werd zij in hare gedachten gestoord kloor
een zacht kloppen op de deur.
Dat kon Bruno niet wezen, wijl deze eenen sleutel der kamer
bij zich droeg.
Eene zwakke hoop deed Angela naar de deur snellen.
Dezelye openen, daar mocht zij echter niet aan denken wip
de jonge ridder ze steeds op slot draaide.
Het jonge meisje zag dat een briefje onder de deur werd
geschoven.
Zij greep het, liep naar de lamp, en las :
« Achter het bed is eene geheime deur ; duw op de springveer, die onder den nagel verborgen is Welke in 't midden der
deur geplaatst is. De deur zal opengaan en u alzoo doorgang
geven tot eenen onderaardschen gang.
« Daar ligt dus de weg uwer redding. Haast u, want Bruno
kan alle oogenblikken terugkomen. >>
Opgetogen van innige vreugde ijkle Angela naar het bed.
Het was zeer zwaar, en, al spande zij al hare krachten in,
toch gelukte het haar niet hetzelve van den muur te kunnen
verwijderen.
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Gelukkiglijk was er aan het hoofdeinde, tusschen den muur en
het bed, eene kleine ruimte waardoor het Angela gelukte zich in
te werken.
Tastend vond zij den nagel, drukte er op en kwam in den geheimen gang waarvan het briefje gesprokèn. had.
Zonder aarzelen ging Angela den trap af.
Beneden vond zij eene toorts, nam die op en ging verder.
Nu doorliep zij, op 't goedvallen uit, den doolhof van onderaardsche gewelven en kamers, reeds in voorgaande hoofdstukken
beschreven.
Zoo be yond zij zich weldra in - een vertrek waar een groot
beeld van_ den gekruisten Zaligmaker aan den muur hing.
Angela knielde nader en bad vurig om den hemel te danken
dat hij haar tot nu toe zichtbaar beschermd had. Zij vroeg bijstand
en versterking, en stond dan op, bezield met nieuwen moed.
Na nog een paar kamers te zijn doorgegaan, zonder te weten
waarheen die nachtelijke tocht haar voeren zou, stond Angela
eensklaps in de kamer der BRONZEN VROUW !
Het licht der toorts viel op het schitterende beeld en, 1 vol bewondering en godsvrucht, knielde het jonge meisje en bad zij
de H. Maagd om bijstand en bescherming voor hare vlucht.
Eensklaps trail eene witte gedaante, die uit den schoot der
aarde scheen op te rijzen, van achter het beeld te voorschijn
en kwam naar Angela toe.
Het arme meisje wend door eene bovenmenschelijke vrees bevangen ; hare oogen bleven vol ontzetting op het witte spook
gevestigd en daar dit steeds nader op haar toetrad, slaakte de
vluchtelinge eenen snijdende angstkreet en viel in onmacht.
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Het spook sprieekt.
)eeteCtfteeee,

oen eenige minuten later het doodelijk verschrikte
meisje weer hare zinnen heroverde, hoorde zij eene
welluidende stem die haar toefluisterde :
— Vrees niets, Angela, het is geen spook dat u
zooeven verscheen, maar eene ongelukkige die meer
geleden heeft dan een menschelijk wezen zich verbeelden kan.
Angela richtte zich op. Haar blik viel op eene in 't wit gekleede
dame.
Het gelaat dezer dame was bleek als mariner, doch van eene
buitengewone schoonheid. 1VIoeilijk zou het geweest zijn den
ouderdom te bepalen, want het lijden en de smarten hadden er,
meer nog dan de jaren, hunnen stempel op gedrukt.
Angela, ging de onbekende witte dame voort, ik ken u sedert
vele jaren. Ik was het die u het beursje en ook het 'briefje van
heden deed toekomen.
Om echter te voorkomen dat akelige onheilen u en ook
mij treffen, ben ik verplicht de reden, die mij doen handelen,
gehcim te houden. Gij zelve, zoo gij poogdet de geheimen te
ontsluieren, die het gebeurde voor u opleveren, zoudt mij in bittere
ellendd brengen. •
1k ken de inzichten van den jongen graaf Bruno van Oudhurg,
en ik ben gelukkig, de verzekering te erlangen dat uw hart geene
de minste genegenheid voor hem koestert.
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Noch uwe deugd, noch uwe onverschilligheid jegens hem,
zouden echter bij niaclite wezen u tegen zijne listen en lagers te
beschermen.
Gij moet dus zijne nabijheid ontvluchten en daarom heb ik
besloten, u aan zijne
nasporingen te onttrekken.
•
Ik acht het echter noodzakeli,', k dat gij de streek crlatet,
want de jonge graaf zal niet eerder rusten y oordat 14j uw verblijf heeft opgespoord.
Zijt gij derhalve berehl mijnen mad te vnlgen ?
- Edele dame, ik ben u de hoogste dankbaarheid verschuhlird,
antwoordde Angela, en zal alles cloen wat gij mij, in uw of mull
belang zult aanraden, doch ik ben een hulpeloos en zwak meisje;
waarheen wilt gij clan dat ik mijne schreden richte
— Gij zult naar Brussel gaan. Daar zult gj, door mOn toMoen
in betrekking komen met een jong, doch zeer invloedrdk edelman,
die u onder zijne bescherming nemen zal. Hij zal u zeggen hoe gij
verder te handelen
— Hoe zal ik dien edelman vinden ? vroeg Angela.
— Judde-Marie zal u geleiden, hernani de dame, loch kunt
mij verspreken dat gij nooit met woord of teeken jets verraden zult
— 1k zal niets doers wat u eenigerwijze in nood of last
brengen zal, zeide Angela.
— Wacht' bier enkele oogenblikken, sprak de dame opstaande.
Zij ging naar eene in den hock openstaande deur en verdween.
Enkele oogenblikken later kwam zij teriig, gevolgd door eene
gesluierde vrouw.
- Deze zal uwe geleidster zijn tot bij (len uitgang, sprak de
dame. 1k heb verder alles voor uw vertrek en uwe vlucht
besproken. Ga mijne aochter en dat God u behoede !
De dame strekte zegenend de Vanden nit over het jonge meisje,
dat neergeknield zat.
Daarna verwijclerde zij zich snel.
Angela stond op, volgde de gesluierde vrouw en be yond zich
weldra in- de onderaardsche gangen.
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en ging eenen trap af, een smallen gang door, nog eenen
trap af, en nu stond men in eetie soort van hooge,
doch zeer smalle groeve.
Angela huiverde .
Zij kreeg een gevoel van huivering die haar sidderen
deed en haar tot in 't merg der beenderen doordrong.
Het scheen haar, dat zij levend in dit somber steenen graf begraven was.
Hare gesluierde geleidster versnelde den stap, alsof zij de
geheimzinnige vrees van Angela deelde.
Zoo bereikte men welra een vertrek dat zeer eng, doch zeer
hoog was.
't Was de folterkamer !
De blikken van het jonge meisje vielen op het helsche tuig
dat midden in het vertrek stond.
Zonder zich rekenschap te geven over de ijselijke bestemming
van dit werktuig, voelde Angela nochtans het koud der dood
om hare borst, als begreep zij instinktmatig de helsche bestemming
der ijzeren rollen.
— Mevrouw ! riep Angela, ik sterf van angst ! Ili geloof dat
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dit ding een niarteltuig is en dat die verschrikkelijke rollen dood
en foltering veroorzaken, als zij in beweging komen.
Stilte, gebood de vrouw fluisterend, en gedenk uwen eed.
Niets, van al wat gij in deze onderaardsche gevangenis ontdekt
hdbt, mag ooit over uwe lippen komen, zoo niet zullen verschrikkelijke rampen over ons alien komen.
Zonder het antwoord van • Angela of to wachten, ging de
vrouw voort en wenkte zij Angela haar to volgen.
Men kwam nu in een ruim, op zuilen rustend gewelf. Tusschen de hooge steenen pilaren waren prachtige zerksteenen
opgericht.
Vragend blikte Angela hare geleidster aan.
— Dit is de lijkengalerij, sprak deze, den blik van Angela
begrijpend en beantwoordende. Hier werden beurtelings de lijken
bijgezet van twee adelijke geslachten.
« Zie, ging ze voort, Angela bij de hand nemend en haar
staande houdend voor eenen prachtigen grafzerk in zwart marmer, waarop insgelijks in zwart marmer, eene vrouw in biddende
houding gebeeldhouwd was, dit is de grafzerk van de edele
gravin van Oudburg, de echtgenoote van den machtigen edelman
van 't Keizerlijke Hof, de moeder van Bruno van Oudburg.
Op de voorzijde van het zwarte gedenkteeken was eene witte marineren plaat aangebracht. Op dezen grafsteen las men inderdaad het volgende opschrift:
HIER RUST
ERMANDA, GRAVINNE VAN OUDBURG.
DOOR DE DooD ONTRUKT,
IN DE LENTE HAARS LEVENS EN IN DEN BLOEI HARER SCHOONHEID,
AAN HAREN ECHTGENOOT,
DIE HAAR INNIG LIEF HAD.

R. I. P.
— Arme dame, zuchtte Angela, godvruchtig neerknielend op
de steenen bidbank voor den grafsteen geplaatst.
Ik herinner mij zeer wel, hoe zij door gansch de bevolking beweend en nog steeds betreurd wordt, ging Angela voort, Coen
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ze haar gebed geeindigd had, en ook herinner ik mij dat er
zonderlinge geruchten, betrekkelijk dit zoo onverwacht als schielijk afsterven in, omloop kwamen.
Mijn vader, die op de begrafenis tegenwoordig was, Weft
mij dikwijls gesproken over den somberen indruk welke die
droeve plechtigheid op al de aanwezigen gemaakt heeft.
Dat de dooden in vrede rusten antwoordde de gesluierde
vrouw.
Vele jaren zijn sedert dit afsterven voorbijgegaan. Vele valsche
geruchten hebben gedurende lien tijd kunnen ontstaan en wortel
schieten in de gedachten van de bevooroordeelde bevolking, en
kwaadsprekende lieden hebben die geruchten kunnen verergeren
en rondbazuinen. Indien het lot der gravin u echter ter harte
gaat, kniel dan nogmaals met mij en laat ons te zamen voor
haar bidden.
De twee vrouwen knielden en stortten- een vurig gebed.
Daarna stonden zij op, en haastig stapten zij voort en verlieten
weldra de lijkengalerij.
Vv-eldra ging de geleidster eenen trap op, die naar eene hooger
gelegene galerij voerde. Deze galerij liep uit in een rond vertrek
waar men weer eenen trap vond.
Boven gekomen stond men onder eene valdeur.
De gesluierde vrouw drukte op eene springveer, waarna de
deur zachtjes omhoog ging.
De vrouw nam Angela bij de hand en leidde haar naar eene
kleine kapel, die op eene eenzame plaats van het boseh stond.
De vreemde geleidster ging snel voort, als vreesde zij achtervolgd te worden.
Angela volgde zwijgend.
Weldra had men de kapel bereikt.
De deur stond open.
De twee vrouwen traders binnen en de geleidster sloot de
deur en schoof er den zwaren grendel op.
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zending van Judd-Marie

m 's Hemels wil, Mevrouw, fluisterde eene stem, Coen
de gesluierde dame met Angela in de kapel trad, laat
ons geenen tijd verliezen .. .
— Judde-Marie, sprak de dame gejaagd, uwe stein
klinkt zoo angstig. Wat is er gebeurd ?
— Ik heb u slecht nieuws mede te deelen, autwoordde JuddeMarie, die waarlijk in de eenzame kapel de twee vrouwen scheen
opgewacht te liebben.
— Is de vlucht van Angela reeds ontdekt ?
— Neen, Mevrouw, maar Bruno heeft tijdingen uit Brussel
ontvangen, die hem melden dat zijn vader, benevens den graaf
van Rozenberg en den markies van Schomburg, door Zitzka's
manschappen gevangen zijn genomen en als gijzelaars opgesloten
werden in 't Paviljoen van Tervuren.
— Al onze plannen, al onze vooruitzichten zijn vernietigd,
sprak de dame, want op de edele ondersteuning van den graaf
van Rozenberg had ik stellig gerekend.
— Dan moet hij gered worden, autwoordde Judde-Marie beslist.
- Gered, maar hoe ? vroeg de dame.
- Wij moeten hem uit 't Paviljoen doen ontsnappen.
— Zoo hij als gijzelaar gevangen zit, kon het alleen zijn
wegens 't verblijf der jeugdige aartshertogin, dat Zitzka wenscht
te kennen. In dit geval echter zal de graaf weigeren het gevang
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te verlaten, zelfs al werd hem daartoe de gelegenheid aangeboden.
— Wij moeten, sprak Judde-Marie opgewonden, hem overtuigen
dat het belang Harer Keizerlijke Hoogheid zijne vrijheid eischt.
— Toch zou hij weigeren, zuchtte de gesluierde dame.
— Maar waarom ? drong Judde-Marie aan.
— Omdat zijn lot thans aan dat zijner Imedegevangenen verbonden
is. Graaf van Rozenberg heeft een te veel ridderlijk hart dan dat
hij ontvluchten zou, indien zijne medegevangenen tevens ook niet
kunnen ontvluchten.
Judde-Marie bleef eenige oogenblikken stilzwijgend nadenken.
— Welaan, als het moet, sprak ze met gesmoorde stem, dan
moet het. Wij zullen ze allen vrij makers !
— Hoe zult gij dat bewerken ? vroeg de gesluierde dame,
-wilt gij het gerecht verwittigen ? de krijgsoverheid met de zaak
moeien ?
— Mevrouw weet even goed als ik, antwoordde Judde- Marie,
dat wij er niet aandenken mogen dergelijken middele te beproeven. Overigens het is klaar dat gerecht en militaire krijgsmacht niets zouden durven ondernemen tegen den gevreesden
Zigeuner. Zijne aanhangers bevinden zich overal en zijne machtschijnt inderdaad onbeperkt. Er moet dus op andere wijze
gewerkt worden, want graaf van Rozenberg moet vrij, of nooit
zullen wij de booswichten kunnen treffen.
— - Welk middel stelt gij voor ?
— Dit jong meisje moet vertrekken en alles in 't werk stollen
om tot de gevangenen van Tervuren door te dringen.
— Gij denkt er niet aan, riep de gesluierde dame hare handen
wringend, wat zal dit zwakke meisje kunnen verrichten tegen de
macht van Zitzka ?
— Mevrouw, hernam Judde-Marie, dit jonge meisje is verstandig
en in de jongste gebeurtenissen heeft zij ook bewezen, dat ze
moed heeft. Ik ben overtuigd dat zij in hare onderneming gelukken zal, indien zij daartoe besloten is.
De gesluierde dame keerde zich naar Angela als om het antwoord te hooren dat het jonge meisje op het voorstel van JuddeMarie geven zou.
— Mevrouw, riep Angela, beschik over mij naar goedvinden.
Mijn hart en wil staan u ten dienste.
Ik dank u, Angela, zei de dame zuchtend, doch ik sidder bij
de gedachte aan de verschrikkelijke gevaren, die gij trotseeren
wilt.
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— Mevrouw, hernam Judde-Marie. wanneer het blijken mocht
dat zij, ondanks onze pogingen, er toch niet in gelukken zou, de
gevangen edellieden te bevrijden ; en zij zich in doodsgevaar
bevinden zou, dan kon zij immers Zitzka melden dat zij enkel
op uwe bevelen handelde ?,
God zal dan wel voor 't overige zorgen.
De dame dacht eenige oogenblikken na.
— Gij hebt gelijk, Judde-Marie, sprak ze dan, een met diamanten bezetten ring van haren vinger trekkend en dien aan
den vinger van Angela stekend.
Wanneer gij, mijne dochter, zoo ging ze voort zich tot het
jonge meisje richtend, in de noodzakelijkheid komt een verhoor aan Zitzka to moeten vragen, omdat onze plannen verijdeld
werden, dan indien gij geen ander middel meer ziet om
de drie edelheeren te verlossen, zult gij de wonderbare
macht van dezen ring beproeven door hem aan Zitzka to
toonen.
In dit geval, maar in dit alleen, kunt gij u ontslagen achten
van den eed, dien gij gezworen hebt, een eeuwig stilzwijgen te
bewaren over alles wat gij gezien en beleefd hebt. Gebeurde
het, dat de Bohemerhoofdman u ondervragen zou, antwoord dan
openhartig en zeg hem alles wat u in de ondemardsche gewelven van Oudburg te beurt gevallen is.
Deze brave vrouw zal u verder alle noodige inlichtingen over
uwe zending mededeelen, ga nu, en dat God en de heilige Moeder
u beschermen
— Uwe bevelen zullen stipt worden uitgevoerd, sprak Angela
aangedaan.
— Vaarwel, mijne dochter, sprak de gesluierde dame en men
hoorde haar snikken, terwijl zij Angela in hare armen sloot en
haar hartstochtelijk omhelsde, ik . . . .
De dame hield, op een teeken van Judde-Marie, eensklaps met
spreken op, en men hoorde dat zij hare tranen met geweld
terugdreef.
Daarna ging zij snel naar de deur en verwijderde zich zonder
nog een enkel woord te spreken en zonder om to zien.
Judde-Marie nam Angela bij de hand en leidde haar insgelijks
buiten de kapel.
Een oo buenblik later waren beiden in het bosch verdwenen.
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Nieuwe samenkomst in 't lill'airk.

cht dagen waren verloopen sedert de vergadering der
edelen, vergadering die op zulke onverwachte wijze
door Zitzka, het bohemershoofd, gestoord werd.
Sedert die acht dagen waren er zonderlinge Bingen
gebeurd.
Drie der voornaamste edelen uit den raad cter Kroon waren
spoorloos verdwenen.
Niemand wist met eenige zekerheid te zeggen, wat er van
hen geworden was.
Wel werd er gemompeld, dat Zitzka hier de hand in 't spel
had, en dat de overheid wel wist waar de verdwenen edelen,
graaf van Rozenberg, markies van Schomberg en graaf van
Oudburg, verbleven, doch er werd daarbij gevoegd dat de
overheid het niet wagen zou het geringste te doen ten einde
den aanslag op de vrijheid der edelen te wreken, of hen aan
de gevangenis te ontrukken.
Ernest van Colmar dacht aan dat alles, terwijl hij zicli van
de Groote Markt naar de warande begat. Slechts enkele oogenblikken had hij op eene der rustbanken gezeten, toen een licht
geruisch hem het hoofd deed opheffen.
Terzelvertijd zag hij eene slanke vrouwengedaante naar zich
toekomen en weldra stond Satanals voor heir.
— Jonkvrouw, riep de jonge ridden haar de hand toestekend,
ik ben u ten hoogste dankbaar voor het vertrouwen dat gij
in mij stelt en voor de vriendschap, die gij mij dusdoende bewijst.
— Waarom zou ik geen betrouwen hebben in den edelsten
aller ridders '? vroeg Satanals met fluisterende stem.
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— Sedert ons laatste samenzijn, zoo ging van Colmar voort,
heb ik onverpoosd aan u gedacht en voor uwe veiligheid gevreesd. Nog steeds klinken mij de geheimzinnige, onheilspellende
woorden in 't oor, die ik hoorde, hier, in ditzelfde Park.
Ik bezweer u, Satanals, doe mij uwe vijanden kennen, opdat ik
ten minste wete, tegen wie ik u verdedigen met.
— Helaas ! heer ridder, tegenover dien vijand zijt gij machteloos !
— Al was het Satan in eigen persoon, nog zou hij in mij een
geduchten tegenstrever vinden, riep Ernest van Colmar opgewonden.
— Groote God, antwoordde Satanals ontsteld, gij weet niet
wat gij zegt, heer ridder, zwijg, ik smeek er u om, zwijg, zwijg !
— Waarom dan Satanals ? Ik herhaal het, niet eerder zal ik
rusten vooraleer ik de gevaren ken die u bedreigen, want thans
meer dan ooit ben ik overtuigd clat een verschrikkelijk gevaar
u dreigt. Verstel mij uwe geschiedenis, Satanals, en, hoe, verschrikkelijk die ook weze, ik verklaar mij uw beschermer, uw
schutspatroon, al moest ik tegen de helsche machten zelve optrekken.
— Welaan dan antwoordde Satanals, vermits gij het verlangt,
verneem dan de zonderlinge geheimnissen van mijn levensloop.
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erre, zeer verre van hier in het zonnige Oosten 9
waar eeuwigen zomer bloeit, ligt een oord zoo mild
bedeeld met alle natuurgaven en schoonheden, en,
later zoo heerlijk verrijkt door de menschelijke tusschen komst, dat het als een der heerlijkste streken van het
aardrijk mag beschouwd worden.
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In zijne machtige steden woont een verstandig en ontwikkeld
yolk. De tinnen zijner torens en koepels zijn belegd met
goud; en op zijne openbare plaatsen verrijzen gedenkteekens i n
marmer en onijt, en uit de heldere springfonteinen stroomt het
kristallijne water in bekkens van gedreven zilver.
Armoede was onbekend in deze heerlijke streek, en in de
weelderige landouwen vielen de gouden halmen met de rijk
gevulde aren tweemaal per jaar onder de zeis van den gelukkigen landman.
Vreemde planten wierpen balsemgeuren in de lucht, terwip de veel
kleurige bloemen de oppervlakte der aarde in een uitgebreid 1 en
onmetelijk tapijt herschiepen.
De koning van dit zonnige en wonnige land heette Ildegrim.
Van den dag zijner geboorte at, tot op zijn achttiende jaar,
was hij, volgens de strenge landwetten, in het Paleis opgesloten
gebleven.
Op zekeren dag, kwamen de raadsheeren der kroon en de
machtigen van 't land hem melden, dat hij vrij was en koning
worden zou, wijl zijn vader lien nacht gestorven was.
Nu begon er voor den jongen koning een nieuw leven, een
leven van genuchten en dolle geldverkwistingen ; de regeering
zijner staten liet hij over aan mannen gekozen, tusschen diegenen,
welke best de kunst van vleien verstonden.
Het scheen den jongen Ildegrim een plicht door alle mogelijke
uitspanningen den tijd in te halen die hem, zooals hij noemde,
in zijne jeugd ontstolen was.
Zijne ministers moedigden hem aan en stieten hem voort op
de verderfelijke baan, die hij had ingeslagen. Immers, zoo bled
het bestuur en 's lands belangen aan hunne handen toevertrouwd.
Twee jaren verliepen. Het yolk begon te morren.
Waarom, zoo vroeg het, volgt Ildegrim het voorbeeld zijns
vaders niet ?
Deze bestuurde ons met wijs beleid en goedheid en verdedigde
ons tegen de verdrukking der rijken.
Deze klachten echter kwamen niet verder dam tot voor de
deur van het paleis. De hofvleiers gingen voort met hun verraderlijk spel en wisten Ildegrim te overtui0n dat het yolk tevreden
en gelukkig was als bij zijne troonbestijging.
Mansour, de koning van een naburig land, die sedert lang
eenen begeerigen blik geworpen had op.. het Koninkrijk yan
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Ildegrim, zond zijne bespieders uit, die hem nauwkeurig op de
hoogte hielden van alles wat er bij zijne naburen omging.
Zoo vernam hij, hoe het yolk klaagde, hoe zijne misnoegdheid
van dag tot dag aangroeide en weldra algemeen geworden was.
Toen hij, na nauwkeurig alle kansen berekend te hebben,
bijna overtuigd was van het welslagen zijner pogingen, verzamelde hij zijne krijgsaanvoerders, legde hij zijne inzichten Moot,
en er werd beslist een inval te doen in het land van Ildegrim.
Men bracht een machtig leger op de been en weldra was
Mansour met zijne sterk gewapende troepen in aantocht.
Ildegrim, noch zijne.,-ministers hadden het minste vernomen van
(lien aantocht, zoodat Mansour zich plotselings in 't midden van
het rijk be yond, zonder dat er zelfs aan gedacht geworden was
hem tegen te houden.
Het yolk daarenboven koos dadelijk partij voor den overweldiger, wip deze glom deed uitbazuinen, dat hij alleen gekomen
was om het yolk van Ildegrim vrij te maken van onbekwame
en goudzuchtige ministers, die hetzelve op alle mogelijke wijzen
verdrukten en uitbuitten, en ook van Ildegrim, de jongen
losbol, die niet langer waardig was op den troo p te blijven.
Nochthans, eenige uitzinniglieden en knevelarijen door zijne
manschappen bedreven, verbeurden Mansour in de oogen van
't yolk.
Dit was weldra zijne waardigheid weder bewust en verkondigde turd zijn wil onder geenen vreemden dwang te willen stain,
noch een vreemdeling als koning te zullen herkennen.
Het yolk liep derhalve te waren en stelde zich onder de
bevelen van den opperbevelhebber Kars-Ali in welken men vertrouwen had.
Kars-Ali echter werd verslagen en Mansour rukte aan 't hoord
zijner troepen op, naar de hoofdstad zelve van Ildegrim.
Deze gebeurtenissen kwamen eindelijk den jongen koning uit
zijnen doodslaap wekken, waarin ontucht en buitensporigheden
van alien aard hem gedompeld hadden.
Hij ontwaakte op het oogenblik dat hij zijne troepen verslagen,
zijn rijk door vreemden ingewonnen en zijne eigene hoofdstad
bedreigd zag.
Nog waren alle mannelijke gevoelens van eigenwaarde niet
uitgedoofd in 't hart van Ildegrim en in 't aanschijn des gevaars
voelde hij eensklaps al den last der schuld, die op zijne schouders
drukte.
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Manmoedig richtte hij het hoofd op, en hij besloot zijnen aanvaller het hoofd te bieden.
Hij deed zijne strijders zadelen, gordde zijn slagwaard aan, en
reed naar 't midden der stad, glom het yolk te waren roepend.
De aanwezigheid van Ildegrim midden zijner onderdanen bracht
bij deze eene onbeschriejfelijke vreugde te weeg.
Het yolk werd gewapend, en, tier onder de bevelen te strijden
van den jongen koning in eigen persoon, beloofde wonderers te
verrichten.
Ildegrim wilde niet wachteu tot de vijand zich voor de poorten
der stad aanbood, maar besloot hem krijgshaftig te gemoet te
trekken.
Bij 't vallen van den dag ontmoetten zich de twee vijandelijke
legers, en er ontstond een moorddadig gevecht, zoodat velden
en pleinen weldra met lijken bezaaid waren.
In 't heetste van den woedenden strijd zag men Ildegrim die
wonderen van moed en dapperheid verrichtte. Ook bleef de bovenhand langs zijne zijne.
Doch, zoodra zijne tegenwoordigheid op een ander punt van
't slagveld gevorderd was, voerde Mansour steeds nieuwe troepen
aan naar de ontruimde plek en heroverde aldus het verloren
terrein.
Be zon was reeds lang verdwenen achter de hooge bergen en nog
steeds woedde het gevecht.
Eindelijk, ondanks een hardnekkig strijden op leven en dood,
waren Ildegrim en zijne troepen tot den aftocht gedwongen .. .
De vijand zegepraalde.
Ja, de jonge koning zag zijn leger in wanorde aftrekken. De
aftocht weed weldra eene vlucht naar alle zijden uit en, noch
zijn aanmoedigend woord, noch zijn manhaftig voorbeeld waren
in staat zijne manschappen te vereenigen.
Vast beslist te sneuvelen, liever dan vluchtend naar de hoofdstad terug te trekken en daar het bericht van zijne nederlaag te
brengen, sprong Ildegrim uit den zadel.
Hier, op deze, plaats zelve zou hij den'vijand afwachten en geen
voet zou hij wijken.
Vruchteloos poogden eenige zijner trouwe officieren hem te
overreden zijn behoud in de vlucht te zoeken ; Ildegrim gebood
hem alleen te laten.
Wat de officieren ook mochten inbrengen, zij moesten eindelijk
gehoorzamen en Ildegrim alleen laten.
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Aileen ! Ja, nu stond hij alleen, overgelaten aan zijn droevig
lot.
Weldra gaf hij dan ook lucht aan de hevige wanhoop die
zich van hem meester maakte. « Ha ! riep hij, dit is wel inderdaad het oordeel Gods. Mijn losbanding en onbeteugeld leven
vindt thans zijne verschrikkelijke straf in den smaad, die mij
overkomt, en in den dood, die mij weldra treffen zal.
Dwaze sterveling die ik was ! doch is dan alles voorbij ? Is
het dan volstrekt onmogelijk iets to veranderen aan het verschrikkelijke noodlot dat mij treft ? . . . . . .
0 God, gij die groot en almachtig -zijt, keer de vijanden van
mij af, belet, dat mijne hoofdstad in hunne handen valle ! . . . . .
Helaas ! helaas ! geene hulp, ging de jonge vorst weldra
voort . . . . . • •
God verlaat mij . . . . . . . .
Hewel dan, dat de Satan mij geve wat de hemel mij weigert.
Deze woorden waren nauwelijks gesproken Coen Ildegrim eene
zware hand op zijne schouders voelde, die hem als een vuur
door het gansche lichaam joeg.
Hevig ontsteld over de verschrikkelijke woorden, die hij kwam
uit to spreken, keerde Ildegrim zich om.
Voor hem stond eene groote, zwarte gestalte.
— Gij hebt mij geroepen, hier ben ik ! sprak de onheilspellende
verschijning met zonderlinge, doffe stem.
— Wie zijt ge ? vroeg Ildegrim.
— Ha, ha ! gij vraagt wie ik ben, grinnikte de vreemde, hebt
gij dan zooeven Satan niet aangeroepen ?
— Wat wilt gij voor mij doen ?
— Spreek spoedig en zonder vrees, hernam S atan, want de
troepen van Mansour naderen met de snelheid en de woede des
orkaans.
En, terwiji hij sprak. werd plotselings de gansche omtrek
op geheimzinnige wijze helder verlicht en Ildegrim zag in de
verte de legioenen van den invaller in dichte drommen naderen.
— Red mij, red mij, riep de verschrikte koning.
Red mijn y olk van den overweldiger, mijn land van ,de
verwoesting ! Doe dit en ik zal u aanbidden en uw beeld in
mijne tempels doen plaatsen !
— Dwars en hoogmoedig mensch, spotte de geest der duisternis, wat geef ik omn uwe aanbidding ? wat maakt mij de
vereering in uwe tempels ?
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— Stel dan zelf uwe voorwaarden, sprak Ildegrim, doch haast
u, want de vijand nadert met rassche schreden.
— Luister, sprak de duivel met nog somberder stem, beloof mij
dat gij mij uw eerstgeborene zult opdragen en toewijden, en
het gevaar dat u dreigt wordt onmiddellijk afgewend.
Ildegrim antwoordt niet.
— Zoo gij aarzelt, zijt gij verloren ! riep Satan.
— Ik neem aan, riep de radelooze Ildegrim.
— Zwe6r, sprak Satan somber.
— Ili zweer !
Nauwelijks echter waren die woorden gesproken, of Ildegrim
wilde ze terugnemen.
Satan echter liet er hem den tijd niet toe.
Hij nam hem op in zijne stevige armen, en, als een wervelwind, vloog de duivel met zijne prooi door de lucht. Hij zette
hem bij de poort der stad neder, waar zich de vluchtende
soldaten verdrongen.
Gehoor gevende aan de helsche raadgevingen van zijnen
bondgenoot, bevool Ildegrim zijne soldaten zich rond hem to
scharen.
Zijne stem, door eene bovenatuu- rlijke macht bezield, bracht
weer hoop en mood in het hart der soldaten. Zij schaaraen zich
rond den jongen vorst en, vol betrouwen wachtte men den
vijand af.
Mansour rukte steeds als een stormwind voorwaarts.
Dronken van strijdlust, vervoerd over de reeds behaalde overwiningen, wierpen zich zijne soldaten met woest en onstuimig
geweld voorwaarts.
De oorlogskansen echter waren gekeerd !
Aan de zijde van Ildegrim vocht, onder onzichtbare gedaante, de
vorst der duisternissen.
Vruchteloos poogde Mansour to weerstaan aan de geheirazinnige
macht, die hij vermoedde, doch niet bespeuren kon.
Geen uur was er verloopen, sedert het begin van den aanval,
en reeds was het leger van den aanvaller volkomen verslagen,
zijne _gelederen ontredderd, zijne officieren op de vlucht.
De vreugde, de geestdrift beschrijven waarmede Ildegrim bij
de intrede zijner hoofdstad word begroet is onmogelijk.
Hij zelf was buiten zich zelven van opgetogenheid, zoodanig
dat hij geheel vergat aan welke sehrikkelijke tusschenkomst hij
deze overwinning to danken had.
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Angela knielde neder en bad vurig om den hemel to danken. bl. 168
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Eenige dagen verliepen.
Ildegrim had wel nagedacht over het verbond dat hem aan
Satan hechtte, doch daar er in den loop del- volgende dagen
niets buitengewoons was voorgevallen, trachtte Ildegrim zich
zelven te overtuigen dat hij het slachtoffer zijner eigene kranke
zinnen geweek was en dat d.e verschijning des duivels zoowel
als het verbond slechts uitwerksels zijner overspannen inbeelding
waren.

--------..

EEN EN DERTIQSTE HOOFDSTUK

Versehrikk.elipie Wervaldag It

■4><>.(2.-...--.

klegrim, geleerd door de ondervinding, begon een
gansch nieuw leven.
Hij dankte zijne onwaardige ministers af en verving ze door wijze en oprecht aan het volkswelzijn
verkleefde raadslieden.
De naam van den jongen vorst werd dan ook weldra alom
met eerbied uitgesproken en de zegeningen des yolks hadden
het gemurmel van voorheen vervangen.
Jets was er echter waarover .het yolk sours zijne verwondering uitdrukte.
Ildegrim, de rijke, jonge en schoone koning, trouwde niet !
Ildegrim had alle zinspeling zijner hovelingen daarointrent
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steeds met koelheid bejegend, _en altoos had hij ontwijkend geantwoord, als men hem huwelijksvoorstellen deed.
Alhoewel hij zich zelf meermalen voor krankzinnig hield,
alhoewel hij zich zelven onophoudend herhaalde dat heel die
akeligc duivelsgeschiedenis slechts inbeelding was, durfde hij
toch niet trouwen.
Nochthans, de grooten en machtigen des rijks hielden niet op
hem voor oogen te brengen dat de koninklijke stam niet mocht
uitsterven, iets wat noodlottig gebeuren zou, indien hij in zijn
vrijgezelleven volharden bleef.
Nu gebeurde het op zekeren dag • dat men hem de beeltenis
toonde der eenige dochter van den koning van Georgie.
De jeugdige vorstin was zoo engelachtig schoon, dat Ildegrim
zich liet overhalen een bezoek aan het Hof 'mars vaders te
brengen.
Het lot had beslist
Ildegrim vroeg en bekwam de hand der schoone koningsdochter
en enkele maanden later wend het huwelijk met den grootsten
luister gevierd.
Uitbundige vreugde heerschte in gansch bet rijk en alom werden luisterrijke feesten gegeven.
— Ildegrim was gelukkig ! hij had de onheilspellende tusschen.
komst van den vorst der duisternissen geheel vergeten !
Zekeren dag meldde hem zijne echtgenoote dat het huwelijk
spoedig gezegend zou worden.
Het eerste gevoel dat Ildegrims hart, btj het vernemen dezer
tijding, overstroomde, was een gevoel van onuitsprekelijke zalig•
heid.
Eensklaps echter verbleekte hij en, om zijne ontroering to verbergen, verliet hij onmiddellijk de koningin om zich in de tuinen
van het paleis te begeven en daar kalmte te zoeken voor zijn
bg eschokt cremoed.
Als een bliksemstraal was hem de herinnering aan het verbond
met Satan in den geest gedrongen.
Nauwelijks was hij in den twin, o .r ' eene s)mbere gedaante
stond naast hem.
— Weldra zult gij varier wor,len, zei de zwarte man, die
niemand anders dan Satan was, en zult gij (he verbintenis, jegens
mij aangegaan, moeten vervullen.
.
--Ontzettend ! riep de ongelukkige koning.
— Hoe ontzettend ? hebt ge mij dan uw woord niet gegeven ?
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En zult gij dat woord nu breken ?
— Genade ! genade ! riep Megrim zich voor den vreemde op
de knieen werpend.
— Genade ! spotte de duivel. Wie vraagt mij om genade ?
Even goed zou de ongelukkige om genade kunnen smeeken die
in de samengenepen wervels der ratelslang wordt versmacht !
Zij zou eerder genade verleenen dan de vorst der hel !
Neen, neen ! ons akkoord is onschendbaar, uwe verbintenis staat
in de hel geboekt, en den dag der geboorte van uw kind, zal ik
terugkomen om u tot de uitvoering van uwe belofte to dwingen.
Terwijl deze woorden op sari; enden toon werden gesproken,
stond Ildegrim als vernietigd.
Eensklaps greep de duivel hem bij den pols en een angstkreet zoo snijdend, zoo smartvol ontsnapte aan de borst van den
koning dat een tijgerhart er door vermurwd zou geworden zijn.
Het was als werde hem de hand in ziedend lood gedompeld !
De koning viel in bezwijming en de duivel verdween.
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Hoop op redding
oen koning Ildegrim weer tot het bewustzijn terug1 keerde, lag hij op zijn bed uitgestrekt.
Zijne jonge gale zat aan zijne sponde.
Wat is er gebeurd ? vroeg de koning, hoe kwam ik
bier
?
__— De bedienden hoorden een angstkreet uit de tuinen opstijgen,
antwoordde de koningin, en snelden naar de plaats waar zij lien
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vernomen hadden. Zij vonden u in bezwijming en brachten u
naar het paleis.
Uren lang zit ik uw ontwaken te bespieden. Zeg mij nu,
lieve Ildegrim, wat u zoozeer ontstellen deed ?
Nog geheel beheerscht door den indruk van het sehrikwekkend
tooneel dat hij beleefd had, vertelde lldegrim nu alles wat hem
wedervaren was.
Zijne wanhoop then hij zijne troepen verslagen en zijne hoofdstad zelve bedreigd zag zijn vruchteloos smeeken om goddelijke
tusschenkomst en eindelijk zijne aanroeping van Satan.
De koningin ontstelde, doch spoedig heroverde zij hare koelbloedigheid en trachtte Ildegrim te troosten.
Zij deed vervolgens een eerbiedwaardig gee*telijke komen, die
haar naar het bed van Ildegrim vergezelde en legde hem het
schrikkelijke geheim bloot.
Wees niet 'anger ongerust, sprak de grijsaard ; wel is waar
zal het kind u niet meer toebehooren, doch evenmin zal het in
s de macht des duivels komen zoo gij het den Heer opdraagt. Wijd
het kind den God, die zoowel aan duivelen ads aan menschen beveelt, en Satan's macht zal gebroken zijn.
De koning en de koningin, verheugd over deze bevestiging,
beloofden plechtig, in tegenwoordigheid van den priester dat
het kind in den dienst des Heeren zou opgeleid worden.
Enkele dagen verliepen, en de koningin werd moeder
Doch, o ontzetting, er werd haar een tweeling geboren !
Een der kinderen, beiden meisjes, zou dan tool' in de macht
van Satan komen, wijl men slechts voor eene de bezwering had
krachteloos gemaakt.
Ildegrim verkeerde in doodelijken angst en niet zonder reden.
Niet zoohaast be yond hij zich alleen, of Satan verscheen.
Ellendige sterveling, riep de duivel, gij liebt mij aanroepen
en mijne pulp afgesmeekt toen gij in nood waart en geene
andere hulp meer verwachten kondet. Gij gaaft mij uw woord en
nu traclit gij het terug to nemen
Dit is onmogelijk nochtans, want van de twee dochters die u
geboren worden, hoort eene den Hemel, de andere echter aan mij
toe.
Zij zullen beiden tot schoone vrouwen opgroeien, doch weldra
zult gij de mijne uit de andere herkennen. De eene zal schoon zijn
als de engelen des hemels, de andere zal gemerkt wezen door de
sombere schoonheid der afvallige serafijnen. Deze zult gij Satanals
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heeten ! Indien gij mij gehoorzaamt, zal het kind in veiligheid
opgroeien bij zijne ouders.
— Ik onderwerp mij, antwoordde Ildegrim, het kind zal Satanals
h eeten .
— Zij zal schoon worden boven alle anderen ! riep nu de
duivel opgetogen. Wanneer zij de vrouwelijke jaren zal bereikt
hebben, zullen de schoonste en moedigste edellieden om hare hand
dingen. Zij echter zal aan elken harer aanbidders hare sombere
geschiedenis verhalen en daarbij voegen dat, om haar hart en hare
hand te veroveren, er een kamp moet aangegaan worden tegen
den vorst der helle, een kamp op Leven en flood !
De overwonnelingen zullen mij toebehooren, grinnikte de duivel,
en zoo zal het geschieden dat mijn rijk spoedig in getal zal aan
baroeien !
In naam van den machtigen God, riep Ildegrim, bezweer ik u
te verklaren door Welk middel mijne dochter van uwe helsche
macht kan verlost worden !
— Noem haar niet uwe dochter, antwoordde Satan, want mi.'
behoort ze, mij alleen !
Eene macht, sterker dan de mijne dwingt mij nochthans op
uwe vraag te antwoorden.
Weet derhalve dat zij kan gered worden zoo een Christen
ridder voor haar in 't strijdperk wil treden tegenover mij, niet omdat
hij haar bemint of haar tot vrouw begeert, maar alleen uit
vriendschap, uit Christene naastenliefde en uit medelijden.
Deze beschermer en verdediger moet zij gevonden hebben
alvorens het middernacht geslagen heeft op den dag dat zij haar
twintigste jaar bereikt ; verstrijkt dit uur zonder dat iemand
zich harer aangetrokken heeft, dan hoort zij mij toe zonder dat
nog lets tot hare redding beproefd kan worden.
Satan hield op met spreken en verdween. Zijn noodlottige invloed echter deed zich steeds gevoelen.
De onderdanen mijns vaders, eerst zoo verkleefd aan hunen
Vorst, stonden tegen hem op en een oproer brak los waarvan
Mansour gebruik maakte om het rijk te overrompelen.
De koning van Georgie zond een sterk leger ter verdediging
mijns vaders, docli dit leger werd verslagen en mijn vader
sneuvelde op het slagveld.
Mijne moeder volgde hem weldra in het grata. Een oude dienaar
voerde ons weg uit het land waar onze familie door zooveel rampen
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geteisterd werd en, na zekeren tijd zwervens,kwamen wij in Bohemen
te recht.
Zitzka, besloot Satan gs, vertelde (1) mij wat gij komt te hooren ;
hij vernam dat alles van den ouden dienaar, die ons uit het
Oosten gevolgd had.
Mijne zuster was in een klooster getreden en ik zette mijn zwervend leven voort op zoek naar den edelmcedigen kampioen die
mijn verdediger zou wezen.
Reeds begon ik to wanhopen, want mijn twintigste jaar zal ik
weldra bereiken en nog niemand had ik ontinoet die mijne verdediging kon of wilde op zich nemen.
Toen ontmoette ik u in 't legerkamp der Bohemers waarbij ik
mij sedert verscheidene jaren had aangesloten.
Aanstonds ontwaakte weer in mijn hart het gevoel der zoete
hoop, en de Hemel zegt mij dat die hoop niet ijdel is !
.d00
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He Verdediger.
erwiji zij de laatste woorden sprak had zich het jonge
meisje in smeekende houding voor van Colmar op de
knieen laten zinken.
ZOO opgewekt schoon was de oostersche koningsdochter door de levendigheid van 't verhaal, dat de
jonge ridder er niet eens aan gedacht had haar to ,ouderbreken
en haar bij 't einde, in ootmoedige houding, voor zijne voeten
zitten liet zonder een woord to kunnen spreken.
— 0, ik bid en smeek u, riep Satanais, zeg een woord van
opbeuring. Gij hebt mij uwe vriendschap aangeboden, gij hebt
gezegd dat gij desnoods bereid zoudt zijn mij tegen de machten
der hel zelve to verdedigen. Of berouwt het u dergelijke woorden gesproken te hebben ?
(1) 't Verhaal van t-:atanals is naar tune Oostersche legende bewerkt.

192

ROZE KATE

In dit geval ontsla ik u van de belofte, in een oogenblik van
edelmoedige opwelling atgelegd, en zeg -u een eeuwig vaarwel !
— Al bood men mij al de koninkrijken der aarde ! riep Ernest
van Colmar het meisje, dat nog altijd geknield za't, opheffende,
zou ik er niet intoestemmen mijn woord terug te nemen.
— Vermits uw besluit onherroepelijk genomen is, luister dan
wat gij doen zult. In voile wapenrusting uitgedost, zult gij den
vijftienden Augustus, rond 11 ure, de stall verlaten op uw bests
oorlogspaard. Niemand, geen enkel wapenkneclit, geen enkel
schildknaap, zal u vergezellen. Niemand zal zelfs iets van uw
voornemen kennen, want de tocht, dien gij onderneemt, zal geheim
blijven. Gij zult steeds Oostwaarts rijden en rond middernacht
zult gij uw paard inhouden. Laat het dan uitrusten alvorens
den verschrikkelijken kamp aan te gaan. Wanneer het eerste
uur van middernacht slant, zult gij , uw tegenkamper uit de
duisternis die u omringt zien te voorschijn treden.
Gebeurde het dat niettegenstaande uw geloof en uwen moed,
gij door Satan overwonnen werdt, onderwerp u dan aan de
voorwaarden die hij u stollen zal.
Die voorwaarden zullen strijdig zijn noch met uw geloof noch
met uwe eer.
— Van Colmar was in diep gepeins verzonken geraakt, en,
eindelijk, sprak hij: Ik zal doen wat ge verlangt. Een woord is een
woord. Doch, gansch uw verhaal is de vrucht eener rijke verbeelding. Zitzka decide het u mede, zegt ge. Welnu, Zitzka bedoelt daarmede, gis ik, 't bereiken van zekere plannen. En ik
sta er waarschijnlijk mede in verband.
— -Wat gij ook moget denken, houd uwe belofte gestand, en
ik zal mij, dien nacht, naar 't bosch begeven, in eene verlatede
kapel, en er biddend op uwe terugkomst hopen.
— Daar zal ik u dan vinden, zei Ernest van Colmar met
innige overtuiging in de stem.
— Vaarwel thans, edele beschermer. Wij zullen ons voor den
strijd niet weerzien, de Hemel zal beslissen of onze scheiding
eeuwig is.
Satanals reikte den ridder de hand tot afscheid.
Ernest van Colmar niet langer meester over zijne gevoelens,
bracht (lie hand in vervoering aan zijne lippen en kuste ze
hartstochtelijk.
Satanals bezweek onder haar geluk. De ridder beminde haar
dus !
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Doch, gehoor gevende aan eene schielijke ingeving, trok zij
eensklaps hare hand terug.
Herinner u, riep ze, herinner u altijd dat het alleen de
vriendschap is die u tot mijn kampvechter maakte. En, zich tusschen het struikgewas der warande begevende, was zij weldra
voor de oogen van den ridden verdwenen.
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GeNiviehtige 'Lending.

rnest van Colmar ontbood zijne twee schildknapen,
Herman en Koenraad in zijne kamer.
— Mijne jonge vrienden, zoo begon ik heb uwe
hulp noodig tot het volvoeren van een plan, waaraan
de grootste gevaren verbonden zijn, maar welks verwezenlijking ik mij tot een punt van eer gesteld heb. Ik heb
op uwe verkleefdheid gerekend om mij bij de uitvoering (Marvan behulpzaam to wezen.
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— wij zijn ten hoogste vereerd over die blijk van waardeerig,
beer ridder, antwoordde Herman.
- Wat onze liefde en achting voor u ons ingeven, voegde
Koenraad erbij, dat zullen wij doen, 't is te zeggen alles, wat
wij doen kunnen.
- Ik wist dat ik mij niet bedroog toen ik u in mijnen dienst
aanvaardde, ging Ernest van Colmar voort.
Het gebeurde in het Zoni6nbosch heeft geleerd Welke verschrikkelijke gevarm ons omringen, en dit zal u aansporen steeds met
de grootste omzichtigheid te werk te gaan. Gij weet met welk
doel wij naar Belgi6 kwamen. Groote belangen, die mij persoonlijk daarenboven nauw aan 't hart liggen, zijn met mijne
zending verbonden.
Welliclit hebt gij vernomen dat de algemeene meening is dat
de jonge aartshertogin Maria Tlieresia te Brussel of in den omtrek verblijft, doch, dat dit verblijf, om zekere redenen van-staatkundigen acrd, geheim wend gehouden.
Welnu, Zitzka, de geduchte hoofdman der even geduchte
bohemersche volkspartij, wil tegen wat prijs dan ook, het verblijf der prinses ontdekken.
Daarom deed hij de drie meest invloedhebbende raadsheeren
der kroon, den graaf van Rozenberg, den 'markies van Schomberg en den graaf van Oudburg oplichten, en houdt hij die in 't Paviljoen van Tervuren gevangen in de hoop dat zij hem dat verblijf
zullen bekend maken.
Doch tot nu toe heeft geen enkel der genoemde gevangenen
iets willen verraden.
't Is mogelijk dat zij zelf niet weten waar de aartshertogin
zich verborgen houdt, want dit verblijf is omringd met het grootste
geheim.
Ik wil echter weten waar het zich bevindt.
Mij rechtstreeks tot de voogdesse wenden is niet mogelijk
omdat ik mij in mijne eigene persoonlijkheid die slechts u bekend is, voorstellen wil.
Daarom moeten wij insgelijks in het geheim te werk gaan. Ik
vrees (Tat alle vertraging noodlottig zijn kan, zoowel voor de
regeering als voor de jonge vorstin zelve, want ik heb reden
te denken dat hair verblijf niet geheel door haren vrijen wil
gekozen werd.
Meer kan ik u voor 't oogenblik niet zeggen.

TREURSPEL DER SMEDEN

195

Onmiddellijk zult gij alles in 't werk stellen om de plaats te
ontdekken waar zich de prinses bevindt.
1k herhaal het echter, dat het van het allergrootste gewicht
s snel en met alic omzichtigheid te liandelen ; want, behalve
Zitzka en de mannen der regeering, die u in uwe opzoekingen
zullen dwarsboOmed, hebt gij nog een ander veel geduchter vijand
to vreezen. 1k bedoel den ellendeling die u reeds eenmaal gevangen deed nemen en aan wiens wraaklustige inzichten gij slechts
door eene tovennatuurlijke macht scliijnt ontsnapt te zijn. 1k ben
er bijna van overtuigd dat het doze kerel is die, met de aanhangers eener geheime sekte, over het lot der prinses te beslissen
heeft.
Dit is alles wat 1k u kan mededeelen.
1k vertrouw op uwe verkleerdheid en op uwen mocd. Gaat en
komnt mij berichten als gij jets verneemt, dat belangrijk is.
Mocht gij gelukken zoo zult gij het rijk en mij zelven een
gewichtigen dienst bewijzen.
De schildknapen bogen, en, ten hoogste vereerd door deze
dracht, verlieten zij hunnen meester met de stellige belofte alles
in werk to stellen om de hull opgedragene zending tot een good
elude to brengen.
Zoodra hij alleen was, zette zich Ernest van Colmar bij do
tafel en bel.con to schrijven.
Vat hij schreef moest van groot gewicht wezen, want meermaals
herlas hij het gescilrevene ; weldra vouwde hij de beschrevene
vellen papier to zainen, stak ze in een perkamenten omslag dien
hij verzegelde, en schreef daarop den nadir van den rijkskanselier van Oostenrijk.
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Het Geveeht.

et was den 15 Augustus. De lucht was betrokken en
zwarte onweerswolken dreven door het ruim.
De wachten bij de stadspoorten waren joist afgelost, Coen een krijgsman, op een forschen draver gezeten door de Vlaamsche poort de stad verliet.
Nauwelijks was hij eenige honderd meters buiten de poort, of
een hevig onweder brak los.
De duisternis was zoo dicht, dat de ruiter moeite had zijn
paard op 't midden der baan to houden.
Toen hij ongeveer een uur gereden had, hield hij zijn paard
in.
Hij overtuigde zich of zijne wapens in orde waren en of de
zadel stevig vast zat op zijnen draver.
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Hij verwachtte er zich aan een handlanger van Zitzka of Zitzka
zelf te zien opdagen
Het onweer had uitgewoed en de maan drong door de wolken.
Ernest van Colmar kon nu opmerken dat hij zich midden
eener eenzame vlakte be yond die door den weg in twee gesneden
was. Op enkele meters afstand links den wag, zag hij een klein
boschje en bijna op hetzelfde oogenblik zag hij eene groote donkere gestalte die uit dit boschje te voorschijn kwam.
't Was eerie ruitergedaante (lie naar den weg reed.
Ernest van Colmar had enkel den tijd zijn zwaard te trekken :
de vreemde miter storAnde reeds op hem los.
De schok was zoo geweldi ry, dat de jonge 'ridder uit den zadel
gelicht werd en ter aarde stortte waar hij bewusteloos bleef
liggen.
De overwinnaar zette nu voet ten gronde, ging naar den gevallene en goot hem nit een fleschje dat hij uit zijnen gordel genomen
had, eenige druppels van zeker vocht in den mond.
Nauwelijks had dit de lippen van Ernest van Colmar bevochtigd, of het scheen den jongen ridder als werde hem gloeiend
vuur in den mond gegoten. Het bewustzijn echter keerde dadelijk
terug.
— GO zijt fills in inijne macht, sprak de groote sombere gedaante met eene stein die nit het diepste der aarde scheen to
komen, en dit door uwe eigene schuld, want gij zijt voor Satanals
in 't strijdperk getreden, niet uit loutere vriendschap,maar uit liefde.
Ik wist wel dat zij nooit een ander gevoel dan hartstochtelijke liefde inboezemen zou, en het is dank aan dien hartstocht dat ik
steeds overwonnen heb.
Doch luister, gij ktlat u van het reek dat ik op u heb vrij
koopen zoo gij de voorwaarden, die ik u stellen ga, wilt aannemen
Die voorwaarden zullen echter In geen de geringste mate uwe
hoogmoedige menschelijke zwakheden krenken. Zweer mij derhalve
dezelve aan te nemen.
- Het zij zoo, antwoordde van Colmar, gij hebt mij overwonnen en ik ben in uwe macht. 1k steal dus toe uwe voorstellen
aan te nemen op voorwaarde dat deze niets strijdigs bevatten
met mijne eer van edelman.
— Wat ik verlang is dat gij binnen de zeven dagen Brussel
en zelfs het land verlate om naar Weenen, of, zoo gij verkiest, naar Bohemen terug te keeren; ik verlang ook dat gij
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nooit . eene poging zult aanwenden om Satanals weer to zien.
Etna daarentegen zult gij vergezellen tot in Weenen, waar zij
eene zeer gewichtige boodschap vervullen zal.
Neemt gij aan ? vroeg de zwarte man na eene poos zwijgens.
— Ik ben bereid de verbintenis, die gij eischt, aan to gaan,
doch zeg mij wat er van Satanas geworden zal ?
— Zij zal naar Naar rijk in het Oosten terugkeeren, waar zij
door de onderdanen haars waders geroepen wordt.
Eensklaps voelde ridder van Colmar dat het leven hem scheen
to verlaten ; zijn gezicht verduisterde en hij verloor het bdsef
van zijnen toestand ; het scheen hem dat hij als in eenen Broom
leefde en de zwarte gedaante zich als een akelige spookgestalte
v6Or hem rondwaarde.
Toen hij na zekeren tijd weer tot het bewustzijn terugkwam,
was de vreemde aanvaller verdwenen en eene vrouwengestalte
boog zich over hem. Die vreemde aanvaller, de lezer zal
het geraden hebben, was niemand antlers dan Zitzka, de Bohemerhoofdman.
.......o
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dude Liennissen.

ijt gij gekwetst, hoer ridder ? vroeg de jonge vrouw
op deelnemenden Loon, kan ill lets voor u doen ?
— Ik dank u, murmelde Ernest van Colmar, die
onder den weldadigen invloed van het koele water,
waarmede de jonge vrouw zijn gelaat besproeide, gansch
zijne bezinning won, het gaat thans veel beter.
— Gij werd welliclit aangevallen ? vroeg de jonge vrouw.
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— Inderdaad, door een verschrikkelijken tegenstander, antwoordde van Colmar ; erge wonden bekwam ik niet, alleen werd
ik door den schok bedwelmd. Uwe welwillende zorgen hebben die
echter spoedig verholpen.
Zoo sprekende had de ridder zich opgericht en blikte nu zijne
jonge vriendelijke verpleegster in het gelaat.
— Waarlijk, dit is een zonderling toeval ! riep hij, want 't is
de eerste maal niet dat ik het genoegen heb u te zien. GO vergoedt
heden tiendubbel wat, ik eens in de gelegenheid was voor u te
doen.
— Ook ik herken u thans, antwoordde het jonge meisje, gij
zijt den edelmoedigen beschermer die mij eens uit de handen der
dienaars van graaf Bruno bevrijdet.
— Van graaf Bruno zegt ge, bedoelt gij daarmecle den zoon
graaf van Oudburo— Inderdaad,
— Dan begrijp ik zijne gemeene liandelwijze ten mijnen opzichte, sprak le ridder het woord tot zich zelven richtend. Aan
Welk gelukkig toeval heb ik te danken, zoo ging hij na een pool
voort, dat ik u op dat nachtelijk uur op deze eenzame plaats
ontmoet ?
— Ik ben op reis naar Brussel, antwoordde Angela, waar ik
eene gewichtige boodschap te verrichten het).
— Dan zal iii u tot daar vergezellen, hernam de ridder, tenzij
gij het gezelschap en de bescherming van de overwonnen tramp_
vechter overbodig achttet.
— Ik neem met dankbaarlieid uw aanbod aan, zeide Angela.
Haasten wij ons echter doze alielige plaats to verlaten waar mij
ik weet niet welke angst overvalt.
Ernest van Colmar zocht zijn paard op, dat enkele stappen
verder to grazers stond, en het bij den town nemend, hielp hij
eerst Angela op haar eigen paard stijgen en sprong dan insg-elijks in den zadel.
Belden sloegen daarna den weg naar Brussel in.
Zwijgend reden zij een wiji naast elkaar.
Ernest van Colmar wilde niet onbeschei Ion zijn, door vragen
te stellen en Angela wensi!'1t3 haar woord to 'louden, en aan
niemand lets aangaande hare zending toe to vertrouwen.
Zij herinnerde zich echter thans dat haar geleider met zekere
verwondering gevraagd had naar de reden, die haar zoo laat op
de baan bracht.
zn
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— Gij vraagdet mij daar straks, zoo begon zij weldra, het
drukkende stilzwijgen onderbrekend, hoe ik mij op zulk nachtelijk uur alleen. op de baan be yond. Ik wil u .de reden daarvan
doers kennen, heer ridden.
— Ik bid u, hernam Ernest van Colmar levendig, aanzie het
slechts van mijnentwege als een bew ijs van belangstelling voor u,
zoo ik deze vraag stelde. Mijn inzicht was geenszins naar geheimen of zaken te vorschen die mij niet aangaan.
— \Terre van mij dergelijke gedachten, riep Angela. 't Is echter juist omdat ik vermoed dat mijn wedervaren in zeker verband
met uwe eigene lotgevallen kan staan, dat ik aandrang gevoel,
u hetzelve mede te deelen.
— Mijne eigene lotgevallen ! riep Ernest van Colmar, weet gij
dan wat er mij overkomen is ?
— Gelieve, 'leer ridder,mij toe te laten u eerst mijn eigen
wedervaren van dezen nacht te verhalen. Daarna zult ge mij
ondervragen als gij zulks noodig oordeelt.
— Ik luister dus, antwoordde Ernest ten prooi aan de grootste
nieuwsgierigheid.
— Op aanraden van Judde-Marie zoo begon Angela, zou ik
in eene afspanning in het Zonie6nbosch den nacht overbrengen.
De herberg, eene soort van boerenhol, ligt op enkele boogscheuten van de baan. Met veel vriendelijkheid werd ik door de
waardin ontvangen, door wiei zorgen mijn paard op stal gebracht en verzorgd werd. De waard, een dikke struische boer,
zag er veel barscher en rower uit dan zijne vrouw, en het scheen
mij dat hij mij met wantrouwigen blik aankeek, toen hij van
zijne vrouw hoorde dat ik voor Judde-Marie gezondén was.
Ik zelve voelde mij ook niet op mijn gemak, en het avondeten, dat mij werd opgediend, - bleef onaangeroerd.
Terwip ik denkend aan tafel zat, ,trad eene andere gast in
de herberg. 't Was een als monnik gekleed persoonaadje dat door
-den waard met alle mogelijke eerbiedsbewijzen onthaald werd.
De hap was over het hoofd getrokken, maar toch herkende
ik dien persOon dadelijk, toen zijne twee glinsterende oogen op
mij gevestigd werden.
iiij ook herkende mij onmiddellijk. Ik moet u zeggen, zoo
onderbrak Angela zich zelve, dat 1k, eenigen tijd nadat gij mij
uit de handen mijner ontvoerders gered halt, toch in de macht
van den jongen kasteelheer viel en dat ik verscheidene dagen
op het kasteel bleef opgesloten.
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Hoe ik erin gelukte to ontsnappen, zult gij later vernemen.
Was op het kasteel dat ik den persoon ontmoette wiens
brandende blik thans op mij gevestigd was.
De waard triad nader en, na een zestal malen gebogen te hebben,
vroeg hij, wat lilj zijn Eerwaarde aanbieden mocht.
— Noemde hij hem bij zijnen naam niet? vroeg Ernest van Colmar,
(lie niet langer zijn ongeduld bedwingen kon.
— Eenmaal hoorde ik (lat de waard hem m et den naam van
varier Joris » aansprak, antwoordde Angela.
— Joris riep Ernest van Colmar, ik was er zeker van, ik ken
dien deugniet Duch, ga wort, zoo sprak hij op kalmeren Loon,
naderhand verlialen wat er tusschen mij en dien kerel
gebeurde.
— De monnik althans de persoon, die zich onder (le gedaante
van eenen monnik voordeed, bemerkte wel hoezeer ik verschrikt
was door zijne tegenwoordighe,id.
— Vrees niets, mijne dochter, zoo sprak hij mij aan , indien gij
naar Brussel reist, wil ik u onder mijne bescherming nemen ;
want ih begeef mij ook naar de hoofdstad.
Daar ik niet antwoordde, ging hij voprt ;
« Ik veronderstel (lat gij geene vrienden of kennissen hebt in de
stad en daarom zal ik u de goede baronnes Mevrouw van Hamelen
aanbevelen.
Deze liefdadige en edelmoedige dame besteedt al haar fortuin
tot het plegen van goede werken en zal zich ewer aantrekken.
Zij bewoont even buiten de stad een prachtig landhof, dat zij als
toevluchtsoord voor alle verlaten jonge meisjes heeft opengesteld.
Op (lit oogenblik sprak Angela, werd het gesprek van den monnik onderbroken door het binnenkomen van eenen boor, dien ik
meermalen in den omtrek mijner ouderlijke woning zag, en die
ik ook bij name kende. 't Was zekere Cornelis Dirix.
Zoodra de monnik hem zag, stond hij op, wenschte mij goeden
nacht en verliet dan de kamer, na eerst een teeken gedaan te
hebben dat hoer Dirix hem volgen zou.
Ten hoogste verwonderd over de verstandhouding der twee
mannen, die klaarblijkend in deze eenzame afspanning eene samenkomst besproken hadden, begun ik te denken en te onderzoeken
wat geheim onder die samenkomst rnocht gedoken zijn, (loch ik
vond niets dat mij op eenig spoor bracht.
Eindelijk stond ik op, en vroeg aan de waardin mij naar mijne
slaapkamer te brengen.
Deze lag op het gelijkvloers achter de voorkamer.
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De waardin wenschte mij goeden nacht en liet mij alleen.
Nauwelijks begon ik mij te ontkleeden, of mijn oor werd
getrofien door een fluisterend stemmengeluid dat van den kant
van den muur -scheen te komen, waarin een soort van muurkast was aangebracht. 1k opende de vleugeldeuren dier kast en
hoorde nu duidelijk spreken in eene 'aangrenzende kamer.
Onmiddellijk herkende ik de stem van dengene dien do waard &iris
genaamd had en die zeide :
- Wij kunnen ons de persoonlijke zaken van Bruno niet aan_
trekker', en zoo het meisje ontkomen is, moet hij het maar weer
zien in handen te krijgen ons gaat dat niet aan.
— Maar, hernam eene andere mannenstein, zij is ontvluclit
en op geheimzinnige wijze . ontkomen, en 't is best mogelijk dat zij
den geheimen gang ontdekt heeft.—
— Gij 'zOf .zegdet mij zooeven dat zij f de mode Jtamer was
opgesloten, dat de deuren dier kamer 's morgens openstonden, dat
de kleine deur in den hofmuur insgelijks open ston4. Dat alles
duidt klaar en duidelijk genoeg aan dat het meisje langs (lien weg
ontsnapt is.
zeg u dat het beter ware haar onschadelijk telmaken,
hern a m Dirix, want hare reis naar Brussel voorspelt mij weinig
ceo eds.
- Laat dit alles aan mij over, hernam de monnik, ik heb
haar reeds gesproken van de baronnes en zal morgen vroeg wel
zorgen dat ik alles verder ten beste regel.
Gij kunt 1'egrijpen, zoo ging Angela met haar verhaal voort,
hoezeer ik ontsteld.e toen ik doze samenspraak hoorde, waarin
over mij gehandeld werd en waaruit bleek, dat de valsche monnik
slechte inzichten jegens mij koesterde.
Tegen elken prijs dus moest ik hem ontloopen.
Reeds stond ik gereed de kamer to verl4en, toen ik noLlnaals
de stem van Joris vernam :
- Hebt gij mij het noodige me(\gebracht om mj to verkleMen,
vroeg hij.
- Alles is hiel- in dit pak, antwoordde Dirix, ook lief flesehje
met het yacht om uw gelaat bruin te maken.
- Weet gij niets van zuster Mariette ? vroeg vervolgens de
monnik.
- Niets, zonder de verwenschte tusschenkomst van dien van
Colmar, ware zij, voor goed in onze handen gevallen.
—1k ben haar op het spoor, klonk grinnikend het antwoord,
ditmaal zal zij ons, noch de Bronett Vrouw ontloopen.
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Hier werd het gesprek onderbroken, ging Angela voort, door
het binnentreden van een derden persoon in het vertrek.
Ik hoorde zulks duidelijk aan het openen der deur en aan het
verschuiven van stoelen.
Ik luisterde niet langer maar verliet haastig mijne kamer.
De waardin was nog op.
Verwonderd keek zij mij aan.
zei ik.
- Ik wil onmiddellijk
De vrouwajegde eenen winger op den mond tot teeken dat ik
zwijgen zou. Dan trok zij mij merle naar de voordeur, opende die
zachtjes en fluisterde
Ili zie u Bever vertrekken clan blijvon, ofschoon eene reis
midden in den nacht, door een gedeelte van het bosch, ook weinig
aanlokkends heeft voor een jong meisje.
— Ik moet weg, onmiddellijk, antwoordde ik, want aan den
Loon, waarop de vrouw mij thefluisterde hoorde ik, dat er wezenlijk gevaar voor mij hestond, langer to toeven.
— Ik haal' uw paard, zeide de waardin naar den stal gaande,
doch, zoo men mij betrapt, ben ik verloren !
Nu haastte zich de vrouw het paard los to maken zij leidde
het bij den thorn tot op eenigen afstand van de woning, hielp mij
opstijgen en ijide dan terug naar de afspann,ing.
4

Het verhaal van Angela deed Ernest van Colmar vermoeden
dat het jonge meisje de geheimen van Oudburg, of althans een
gedeelte daarvan kende.
Daar zij echter alle zinspeling find vermeden op de onderaardsae gangen, wilde hij haar deswege geene vragen stollen.
Hij antwoordde slechts weinig en vergenbeg,de zich Angela
aan to sporen Karen intrek tie nemen in den GOUDEN ANKER.
Ofschoon middernacht fang vooi-bij was ell de wachten bij de
poort last hadden strong toezicht to houden, 'had Ernest van
Colmar slechts even den schildwacht aangeroepen, toen hem, tot
zijne niet geringe verwondering, ommiddellijk toegang verleend
word.
In den GOUDEN ANKER, aangekomen, volgde Angela weidra de
waardin die haar, op verzoek van den ridder, hare eigene kamer
afstond.
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De twee schildknapen van Ernest van Colmar waren niet
binnengekomen.
De ridder leidde daaruit af dat zij zich naar zijne bevelen
schikkend, op zoek waren naar het , verAf der jonge Aartshertogin.

ZEVEN EN DERTIUSTE HOOFDSTUK.

He Droom.

rnest van Colmar ontkleedde zich, en, het hoofd vervuld
met sombere gedachten, wierp hij zich op zijn bed
Zeven dagen slechts kon hij. nog te Brussel vertoeven. Dan zou hij naar zijn land terugreizen, want
daarop had hij zijn woord verpand. 't Rwam or dus
op aan de tijd, die hem overbleef, te benuttigen ten einde zijne
zending te vervullen. Wel is waar wist hij nagenoeg wat hij
weten moest en, hij was overtuigd dat het voortaan het Hof van
Weenen was, dat over den toestand to heslissen had. Hoe innig
de staats- en politieke belangen van de Nederlanden op dit oogenblik met zijne eigene, innigste belangen verbonden waren, zal de
lezer weldra vernemen.
Lang duurde het eer Ernest van Colmar's vermoeide geest den
slaap vinden kon, en toen hij eindelijk de oogen sloot was het
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g een, verkwikkende rust die hij vond. De gebeurtenissen van den

dag kwamen hem een voor een voor den geest en zwarte droomen
stoorden zijnen sloap.
Hij zag , de hooge reuzengestalte van zijn vreemden aan
valler uit het donker opdoemen en zich over zijne slaapstede
buigen. De gelaatstrekken van den geduchten kampvechter
werden zacht en Aanminnelijk en welchia herkende van Colmar
in die trekken het zonderling schoon gelaat van , SatanaTs.
En inderdaad, over zijne bedsponde heengebogen, verlicht door
het flauwe schijnsel der lamp, die van Colmar op de tafel had
l aten staan branden, stond het zonderlinge wezen op den jongen
ridder te staren met eenen blik, waarin oneindige liefde en toewij.
ding te lezen waren.
— Satanals, zijt gij het ? vroeg Ernset van Colmar fluisterend.
— Ja, ik ben het, antwoordde het meisje. - lk kom om u mijne
innige dankbaarheid uit te drukken voor den mood dien gij tot
mijne bevrijding hebt aan den dag gelegd, en die mij althans
gedeeltelijk , van de verderfelijke macht van den booze heeft
verlost.
Doch, ik koth ook, helaas ! om u een laatste, een eeuwig vaarwel te zeggen.
Mogen, voor de zon over het sluimerende bosch zal geschenen
hebben, zal ik op weg zijn naar mijn verre . vaderland. Zoo wil
het mijn noodlot.
Ilk mocht a nog eenmaal weerzien en wil daarvan gebruik
maken am eenen laatsten dienst van u af to smeeken. liezelfde
geheime, doch onweerstaanbare lotsbestemming die mij naar het
zonnige Oosten terrugroept, heeft tevens beslist dat mijne zuster
Etna mij niet vergezellen zou. Wij moeten scheiden en wellicht
zal ik haar nooit wederzien. 't Is voor haar dat ik u thans bescherming vragen
vragen kom.,
Spreek,
Satanals, wat gij vragen zult, zal gedaan woden.
—
— Dank, edelmoedige ridder, ik wist dat gij mijne bode niet
afwijzen zoudt.
Begeef uf morgen, wanneer de zon de heift van haren loop zal
hebben afge).egd, langs de zuiderlijke poort, langs de Zenne en
volg de kronkelende oevers tot bij een elzenboschje dat gij op
eenigen afstand vinden zult:
Daar zal Etna u opwachten en u mededeelen wat gij voor
haar doen kunt.
Vaarwel thans, vaarwel voor . eeuwig ! Zoo wil h$ ons border
noodlot.
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Bij deze laatste waorden boog zich de gestalte nog dichter,
over den sluimerenden ridder en drukte hem eenen ,kus op het
brandende voorhoofd.
Ernest van Colmar strekte de armen uit, doch zijne hailden
tastten in de ruimte.
SatanaIs was verdwenen. Op hetzelfde oogenblik began de lamp
te knetteren en ging bijna terzelfder tijd uit, zoodat dichte duisternis en diepe state in de kamer heerschten.
Ernest van Colmar wilt niet of hij waakte, of droon'ide.
Hij richtte zich overeind in 't bed, *reef zich over voorhoofd
en oogen en trachtte zijn geheugen . te verfrisschen.
Doch, hoe meer inspanning hij deed 'am zich over het gebeurde
rekenschap te geven, hoe meer hij zich in de onzekerheid van
zijnen toestand verdiepte. Weldra had hij zulk gevoel van vermoeienis en afgematheid, dat hij op zijn leger neerzonk en in eenen
diepen slaap verviel.
Toen hij 's morgens ontwaakte, was het helder licht.
Hij dacht nog wel aan zijnen zonderlingen droom, — was het
dan werkelijk een droom ? — doch spoedig werd hem andere
`stof tot nadenken en bekommering gegeven.
Zijne schildknapen waren nog niet terug ! Dat voorspelde
weinig goeds. ,
Ernest van Colmar betreurde nu bijna hen gelast to hebben,
het verblijf der aartshertogin op to zoeken.
Doch het was, to laat en nutteloos daarover na to denken.
Hij kleedde zich spoedig aan en haastte zich naar beneden.
Hij ondervroeg nu den waard of zijne schildknapen , oak eenig
bericht voor hem hadden afgegeven,, doch kreeg daarop een
ontkennend antwoord.
Nu verzocht hij de waardin zich naar Angela's kamer to begeven en te vragen of het jonge meisje niets verlangde. Tot zijne
niet geringe verbazing word hem geantwoord (tat de jonge vreuw
reeds opgestaan en vertrokken was, zonder te zeggen waarheen
zip ging.
Ernest van Colmar maakte geene enkele opmerking, nuttigde
zijn ontbijt en verliet daarna de afspanning.
. .---.--.--.......
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Get-ed

et was ongeveer middag en de zon zou weldra de
helft van hare dageIijksche loopbaan hebben afgelegdo
Langs den oever der Zenne stapte Ernest van Colmar
mijmerend voort.
7.4 k4 Wt,
Was het een droom ? was het warkelijkheid ?
Zou hij Etna, inderdaad, bij het elzenboschje aantreffen ?
Nog kon hij zich geene rekenschap geven over den zonder'lingen toestand waarin hij verkeerde, toen hij eensklaps uit dien
droomerigen staat gerukt werd door een snijdend noodgeroep.
Hij keek op, en zag op eenigen afstand een lichaam in het
water drijven.
Ernest van Colmar snelde nader, wierp zich zonder aarhzeien
in het water en zwom naar plaats waar de persoon door den
stroom werd medegevoerd.
De vrouw, want eene vrouw was het, zag haren redder en
strekte smeekend de armen naar hem uit.
Op het oogenblik echter dat Ernest van Colmar de hand ititstrekte om haar te grijpen, verdween de , vrouw onder 't water.
De jonge edelman duikelde en, na 'boven/menschelijke :krachtsinspanningen gelukte het hem eindolijk de drenkelinge bij den
boord van haar kleed te griben, en haar behouden op den oever
te brengen.
Een stond vreesde Ernest van Colmar dat hij slechts eon
lijk Iiad bovengehaald, dock dank zijne pogingen kwari de vrouw
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weldra, tot ihet bewustzijn terug. Zij opende de oogen. Met verhazing zag zij den jongen ridder - naast zich. Ook Ernest van
Colmar Was ten piterste verwonderd, want zij, die hij gered had,
was niemand anders dan Angela.
Toen hij haar eenige vragen gesteld had, herinnerde zich het
jonge meisje wat er met haar voorgevallen was en dankend drukte zij Ernest van Colmar de handen.
Plots hoorden zij een Licht geritsel in het loof van het elzenboschje, dat op enkele stappen van den oever zijn donker gebladerte
uitspreidde.
Ernest van Colmar keerde zich om.
Voor hem stond Etna.
Eene uitdrukking van verwondering, cjoch van vreugde tevens,
straalde nit hare schoone, sprekende oogen, toen zij aan de
druipende kleederen bemerkte wat er gebeurd was.
Zij gistte onmiddellijk dat de jonge edelman te gepaster ure
gekomen was, om het jonge meisje aan ee'nen gewissen flood te
onttrekken.
Doch, ‘toen zij zag hoe schoon Angela was en vooral toen ze
de uitdrakking van bewonderende dankbaarheid in Angela's zachten
blik bemerkte, voelde zij als de s±eek eener wésp. Welk was dat
gevoel dat haar eensklaps zoo pijnigend. aangreep ?
Was dat Beene , jaloezij ?
Doch oogenblikkelijk werd het weder terruggedreven. Etna
haalde een ivoren fiuitje te voorschijn, bracht het aan hare lippen
en deed daarna een eigenaardig geluid hooren. Twee dienstmeisjes,
die wij vroeger reeds bij Satanals in het Zoniebnbosch ontmoetten,
traden onmiddellijk uit het boschje te voorschijn, gevolgd door
twee bohemers.
— Brengt deze jonkvrouw naar mijne tent, zoo wendde zij - zich
tot de dienstmeisjes, en zorgt ervoor dat zij al het noodige vinde
on/ van kleederen te veranderen. En gij, zoo voegde zij er bij,
zich nu t' ot de bohemers richtend,, zult den heer ridder naar de
tent van den hoofdman voeren, die achter het boschje is opge, slagen.
Men verschaffe hem andere kleeding:
Ernest van Colmar was naar Etna getreden, groette haar hollelijk
en maakte zich gereed haar de toedracht van bet voorgevallene
merle to deelen. Etna echter sprak fluisterend :
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- Voig de bohemers en gun mij het genoegen u hier
w ten.
Wij hebben samen te spr€ken, hee' ridder.
— 1k kwam, antwoordcle van Colmar, om uwe bevelentteoRtvangen. Het was dus geen droom.
Inmiddels hadden de twee dienstmeisjes Angela overeind geholpen
en leidden zij haar nu naar den kant van het boschje.
Op een wenk van Etna ging ook Ernest van Colmar heen,
geleid door de twee bohemers.
Etna bleef alleen.
Peinzend stapte zij langs den oever heen en weer.
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He

dolk van Etna !

eer kwam er eene schaduwe over het schoone gelaat
van Etna. Zij dacht pan het gebeurde, en ' voOr haren
geest rees het beeld van eenen' schoonen jongen ridder
die over eene jonge vrouw gebogen zat, welke hlj al
zijne zorgen wijdde, en die hij uitshet water gered
had.
Eensklaps naderde van den kant van het elzenboschje eene
oude vrouw.
Etna bemerkte haar eerst toen zij vlak. naast haar stop&
Een hevige schrik beving het jonge meisje en lyre trekker
werden doodsbleek..,
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- Gezondene der hel, riep Etna sidderend, wat verstout u
mij tot hier te vervolgen ?
De aangesprokene bleef koel, en onverschillig sprak zij :
- Zuster Mariate, wilt ge bij ons terugkomen ?
Het verledene zal vergeten en vergeven zijn.
- Ellendelinge, antwoordde Etna, hoe durft ge mij hog dergelijk voorstel doen, na hetgeen in de spelonk is voorgevallen ? Ga
heen, en dat ik u nooit meer op mijnen weg ontmoete I
Zuster Mariette, uwe ovewondenheid, noch uwe gramschap
zullen mij beletten u te waarschuwen terwijl het nog tijd is.
- Verlaat het gezelschap en den omgang der bollethers, van
Zitzka vooral, of er zullen groote jammeren over u komen
- Ga heen ! riep Etna, ga heen !
— 1k zal niet heengaan, vOOr ik u overtuigd liebbe dat uw
belang en uwe veiligheid, , ja, uw leven eischen dat gij mijne
raadgevingen niet in den wind t slaat, liernam de oude.
Vold mij dus.
- Nooit
— 1k herhaal u dat het verledene zal vergeten zijn .
- Genoeg ! riep gtna, laat mij alleen.
doclt dat, zoo gij weigeren blijft, het vonnis over
u zal geveld worrier' en dat gij als offer der Broiqe?2 Vrouw
vallen zult.
— Uwe bedreigingen zijn sprak Etna nu op kalmer too-n,
ik vrees ze niet. Indica het niet was em den eed getrouw to
blijven, (lien iii gezworen zou ik aan Zitzka (le geheimen
uwer helsche sekte ontsluieren en hem met uwe misdadige handelingen bekend maken. ik zou hem de gelegenheicl geven u
alien te verdelgen en uwe slachtoffers op verschrikkelijke wijze
te -wreken. ik zou ......
— Aim grinnikte de oude vrouw Etna onstuimig in de TOen
vallend, gij zoudt, maar gij kunt niet Uw , eed bindt
Eene uitdrukking van helsche vreugde lag over 't gelaat der
oude.
- NATees' op uwe hoede, sprak Etna, want al heb ik den eed
gedaan te zwijgen, toch is het u niet gegeven mij straffeloos
te bedreigeri of to beleedigen.
De oude virouw keek onheilspellend rond. Toen zij overtuigd
was dat niemand in de nabijheid was, haalde zij plotselings van
under Naar kleed eenen dolk te voorschij n , en dozen voor
oogen van Etna zwaaiend, -siste ze :
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— En nu, zoo gij op deze plaats niet wilt vermoord worden,
zult ge mij op staanden voet volgen.
Nooit ! riep Etna.
De oude wierp zich flu vooruit, gereed om haar in voile borst
te treffen.
Snel als de _biiksem echter was Etna terzijde geweken en nu
trok zij uit haar keurslijf insgelijks eenen kleinen dolk, die in eene
blinkende schede stak. Zij verwittigde de oude vrouw dat zij
haar leven duur verkoopen zou, en maande haar eene laatste
maal aan hem te gaan.
De oude echter hoorde niet meer.
Als eene helsche furie sprong zij op haar slachtoffer. Etna
ontweek nogmaals den stoot en daar het haar eigen leven gold
stelde zij zich te weer.
Op een oogwenk verdween Karen kleinen dolk in de zijde harer
woedende aanvalster.
Zonder een kreet, zonder eene struiptrekking rolde deze voor
de voeten van Etna juist op het oogenblik dat Ernest van Colmar
terug ter plaatste kwam.
— 0 riep Etna wanhopig, beoordeel mij niet slecht.
Zie het wapen welk deze vrouw nog in de hand houdt. Ik moest
mij verdedigen, zoo niet ware ik zelf vermoord geworden.
- Helaas ! helaas ! zuchtte van Colmar, uw noodlot dwong u
tot zelfverdediging.
Doch eene droeve waarheid is het dat vergoten bloed nieuwe
rampen baart.
Lt ons echter dit smartelijk vom-val vergeten en er zelfs
het spoor van doen verdwijnen. Dit zeggende, nam hij het lijk op
en liet het in de rivier glijden.
— En nu, Etna, ging de jonge ridder op ernstigen toon voort
zeg mij op welke wijze ik u kan ten dienste staan. Binnen een
paar dagen verlaat ik Brussel om naar Oostenrijk terug te reizen.
— 0, zoo ik durfde, antwoordde Etna, zou ik u om eene groote
gunst verzoéken.
- Spreek vrij en vrank ik beloofde aan uwe zuster u onder
mijne hoede te nemen : die belofte zal ik houden.
— Ili dank u voor die edele gevoelens. Mijn inzicht is het mij
insgelijks naar Weenen te begeven, vergezeld van Linda en Beatrix,
de, twee dienstmeisjes mij door Satanais afgestaan, en ik wilde
vragen onder uw geleide te mogen reizen.
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- Binnen zes dagen zal ik mij bij zonsopgang buiten de
Namensche poort bevinden. Daar zal ik u wachten en dadelijk zullen
wij ons op reis begeven.
- Afgesproken, heer ridder, antwoordde Etna en, na Ernest van
Colmar gegroet te hebben maakte zij zich gereed tot afscheid.
Eensklaps scheen zij zich echter nog iets te herinneren, en
levendig keerde zij zich tot Ernest van Colmar.
Wie is het jonge meisje dat gij gered hebt, en dat u hare
dankbaarheid in zulke roerende woorden betuigde
- Zij is de aangenoinene dochter van welstellende, doch nedeige landli mien, (lie in (le nabijheiil van het kasteel van Oudburg
eene eenvoudige hoeve bewondn.
Zij heeft, naar ik meen, eene gewichtige tending to vervullen,
doch waarin deze bestaat, north hoe het meisje joist heden hier
kwam, of hoe zij in 't water geraakte, is voor mij een geheim. 't Zou
mij nochtans aangenaam zijn te weten dat gij haar vrijgeleide
wildet verschaffen, waarheen zij zich ook begeve.
- 't Zal geschieden zooals gij verlangt, antwoordde Etna en
verwijderde zich.
hij is in mijne macht, murmelde ze, en
- Hij is in mijne
verclween daarna in het elzenboschje.

VEERTIGSTE HOOFDSTUK

Vie is Ernest van Colmar ?
Neeceeeeeeee ■
ie vraag stelde zich gewis reeds menigmaal de lezer,
die trouw de gebeurtenissen volgde welke zich, in deze
inleiding, haast ten einde, tot het eigenlijke Treurspel
der Smeden voordeden.
De rol, welke de jonge ridder ook verdor in het
verhaal vervullen zal, is van overwegend belang. Daarom, was
het nuttig, noodzakelUk zelfs den lezer een klaar begrip van den
toestand te geven die de aanleidende oorzaak word van het eigen-
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lijke drama, dat zijnen oorsprong vindt bij den brand der woning
door Judde-Marie en haar dochterken Roze-Kate bewoond. Dit
schel mstuk, waarin Judde-Marie omkwam, zooals wij weldra zullen
vernemen, gebeurde op aanhitsing van boer Dirix, die reden
had te vermoeden dat Judde-Marie met Ernest van Colmar
gemeenschap stond, en aan den jongen Oostenrijkschen edelman
zekere geheimen had medegedeeld, die Cornelis Dirix met vele
anderen aan de gag zouden gebracht hebben.
Wie was dus Ernest van Colmar ?
Dat te weten, was ook de angstige bezorgdheid van den
zoogezegden eremijt Joris.
Een onverwacht voorval zou hem uit de verlegenheid helpen.
Toen hij 's anderdaag,s in de afspanning van 't Zonieenbosch
reeds voor dag en dauw te voet was-, en van den baas, die
blijkbaar in verstandhouding met hem stond, vernam dat Angela
om zoo te zeggen ontvlucht was, kwam eene dreigende uitdrukking over zijn gelaat, dat hij dank aan zekep vocht hem door Cornelis
gebracht, heel gebruind had, zoodat hij niet slecht een bohemer
geleek, wiens kleederdracht hij overigens insgelijks had aangenomen.
Hij scheen echter spoedig een besluit genomen te hebben, sprong
te paard en reed vierslags over de baan in de richting van
Brussel.
Dicht bij de stad stapte hij af, bond zijn paard aan een der
ijzeren ringen, die in den muur eener afspanning bevestigd waren.
Nog twee paarden stonden een weinig verder te trappelen,
zoodat Joris verwittigd was dat er nog andere gasten in de
herberg waren.
Zoodra hij de gelagkamer binnentrad bemerkte hij twee jonge
mannen die bij eene tafel zaten voor eene flesch rhijnwijn. De
jongelingen schenen er echter zeer mismoedig uit en sloegen
geen acht op den' binnentredende, die in eenen hoek plaats nam
en aan de meid, die nog maar alleen op was, een ontbijt bestelde,.
Nochtans, niet zoodra had Joris de twee jongelingen gezien
of een eigenaardig glimlachje kwam over zijne samengeperste
lippen. Van dit oogenblik af verloor hij ze geen enkele s6conde
meer uit het oog. Elk gebaar, elke beweging huns gelaats spied
hij af en -uit alle krachten spande hij het oor.
stel voor, sprak eindelijk op gesmoorden toon een der
jonge ruiters, naar den GOUDEN ANKER terug te keeren en nieuwe
inlichtingen te vragen. Twee achtereenvoigende 'dagen en
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den* : ganschen nacht door hebben wij Brussel en heel den omtrek
doorzoeht, zonder jets te ontdekken dat ons ook maar de geringste
aanwijzing gaf van : eenig spoor.
— .wij hebben ons woord verpand, Herman, antwoordde de
andere, ons word dat wij alles beproeven zoudei om het verblijf der ,prinses te ontdekken. Zullen wij nu onverrichter zake
terrugkeeren en onzen meester bekennen dat wij niets ontdekt,
niets vernomen hebben ?
Neen, dat nooit ! riep de jongeling opstaande, wij moeten eene
uitkomst vinden !
Intusschen had de laatst binnengekomene ruiter zijn morgendmaal genuttigd.
Geeit -woord ' van het door de jongelingen gesprokene was hem
ontgaan.
— Eene zonderlinge geschiedenis niet waar, zoo wendde hij
zieh nu schijnbaar met de grootste onverschilligheid tot de meid,
die disk in de weer was met het spoelen der glazen, men spreekt
hier in deYt omtrek zeker ook van niets anders dan van die
1 aatste plighting.
—; Van welke oplichting, vroeg de meid nieuwsgierig naar den
vreeindeling opziende, terwip zij de twee roode stevige armen
met opgestropte mouwen roerloos in den grooten spoelbak gedompeld hield.
— Hoe, hebt gij dan niet gehoord dat de Bohemers de jonge
aartshertogin Maria-Theresia, de dochter van onzen genadigen
Keizer /hebben opgeliclit en ontvoerd ?
— Neon, waarachtig ! riep de meid, vol verbazing de armen
uit den bak trekkend en die met haar blauw voorschoot afdroogend,
terwiejl ze de tafel naclerde waaraan de ruiter zat die deze
ongehoorde gesehiedenis vertelde.
En, wanneer is dat voorgevallen ? vroeg ze met ingehouden
adem.
— Wel, gisteren' namiddag in het Zonieenbosch.
De twee jongelingen, die insgelijks gehoord hadden wat gezegd
werd, hadden eerst elkander met de grootste verwondering aangekeken en waren toen ,reehte gestaan.
— Met sehijnbare kalmte, doch, inderdaad, kokend van ongeduldige verwachting, sprak degene die wij, Herman hoorden
ntiemen :---- onze lezers zullen reeds geraden hebben dat het
iritterdand .'de ' twee schiltittapen van' Ernest van Colmar waren
die wij in de- hereberg aantroffen — zich tot den bruinen vredrn-i
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deling richtend : — Gij zegt dat de jonge aartshertogin gisteren
door Bohemers aangehouden werd : zij gij daar zeker van ?
— Mijnheer, antwoordde - Joris zoo goed hij kon, zijne stem
veranderende en zijne blikken afwendend, als ik u zeg dat ii( do
troep met eigen oogen zag wegtrekken, zult ge mij dan gelooven ?
—_ En waarheen voerde men de jonge aartshertogin I
--- Ja, dat is moeielijker om weten, grinnikte de bruine man.
Als Zitzka iets voorheeft dan houdt hij dat voor zich zelveit ,
wij, acme drommels. . . .
Joris hield eensklaps met spreken op, alsof hij meer gezezd had
dan hem lief was.
Herman en s Koenraad namen hem nu eerst voor good op,_ en
zagen dat hij zelf als een Bohemer gekleed ging en ook de bruine
gelaatskleur Mier zwervende vreemdelingen had.
Het gezegde wij, anne drommels brachten zij derhalve met
dat uitzicht in verband, en zoo kwarnen ze tot de bevestiging
dat zij inderdaad een van Zitzka's mannen v66r zich "hadden.
Van hunnen meester hadden zij gehoord dat het geJuchte
Bohemershoofd het geheimverblijfder prinses trachtte to ontdekken.
/
Wellicht was hij daarin gelukt , en was deman, then zij voor
zich hadden, welticht zelf bij de ontvoering der vorstin tegenwoordig geweest.
• — Gij hebt thans te, veel en to weinig gezegd, sprak Herman.
Zeg ons dus wat er,eigenlijk met de jonge vorstin is voorgevallen.
— Wel, zij werd zooals ik zei, op bevel van Zitzka opgelieht,
en naar zijn legerkamp, in 't Zoniednbosch, gevoerd.
Op dit oogenblik kwam de waardin der herberg in de gelagkamer, zij riep de meid, die zich met weèrzin van de tafel verwijderde waar zulk gewichtig nieuws verteld werd.
— Zoo ge meer weten wilt, sprak Joris nu haastig, volgt mij
dan. Die nieuwsgierige meid staat mij niet aan, en ik . zon
niet willen dat Zitzka reeds heden vernam dat een zijner mannen
geklapt heeft.
Daarop sloeg hij met de handen op de tafel, betaalde het genuttigde eten en verliet de gelagkamer.
De twee jongelingen volgden hem.
— Welnu ? vroeg Herman, toen ze een honderd stappen van
de afspAnning verwijderd waren en stapvoets in de richting vats,
het Zonieenbosch voortreden.
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— Zegt mij eerst 9f gij- er volstrekt aan houdt juist te weten
wat er met de vorstin is voorgevallen, sprak Joris, en zijne
oOgen fonkelden met zonderlingen glans.
— Wat belang kunt gij er bij hebben deze vraag te doen ?
zei lifienraad.
— Wel, mijnheer, ge moet weten ik ben maar een arme drommel
en 't is nog al natuurlijk dat ik een paai dukaten verdienen wil.
Indien Zitzka vernam dat ik aan vreemden verkiapt heb wat hij
met de Aartshertogin voor heeft, dan laat rhij mij zonder *eel
komplimenten aan den eersten boom den besten opknoopen. Dat
is eene aardigheid waartoe ik .geen trek voel, en ge zult
4emakkelijk begrijpen dat ik liever , mijn woord houd dan mijn
leven te wagen, alleen om de nieuwsgierigheid van een
onverschillige te bevredigen. Indien de heeren, echter belang bij
de zak hebben, din is hun dat belang wel wat 'meer waard dan
eene eenvoudige bedanking, en in dit geval zullen wij malkander
wel verstaan.
13s, beide schildknapen gisten dadelij k dat de Bohemer er op
nit was hun geld uit den zak te kloppen. Dit bekommerde hen
echter nieti Herman haalde dan ook onmiddellijk zijn, welgevulde beurs te voorschijn en overhandigde die den Bohether:
— Daar, zei hij, dit is voor u. Laat nu spoédig hooren 'wat
gij te vertellen hebt.
De bruine vent wikte de hem aangeboden beurs op de
uitgestrekte hand, als wilde hij onderzoeken of de som voldoende
was.
Dit onderzoek moest bevredigend zijn, want met een , vergenoegd lachje Het hij de beurs in zijnen zak 'Aden.
Intusschen naderde men al meer en meer den zoom van , het
bosch, en de Bohemer deed zijn paard van lieverlede van den
slap tot eenen gerekten draf overgaan.
De twee jongelingen reden steeds aan zijne zijne.
— Welnu, zoo begon Joris, wiens inzicht het was de ,jangelingen
in eenen vaistrik te leiden en die uitvluchtsels zocht ' het
gesprek te rekken ten einde, zonder dat zij het merkten, op
eene afgelegene plaats in het bosch te geraken, Welnu ge moet
weten dat Zitzka op eene of andere wijze vernomen had , , dat de
jonie Aartshertogin gisteren op de groote baan, die fangs den
boord van het bosch loopt, voorbij zou_ gevoerd worden.
Dadelijk beraamde hij net, plan ze . te lichten.
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Dertig beproefde mannen werden uitgekozen om de verwezenlijking van dit plan door 4', drijven. Het Coeval wilde dat ik mij
juist onder die dertig mansehappen beyond.
Om 2 ure reden wij of uit het legerkamp, en een, half uur
later stonden wij hier, juist op de plaats waar wij ons thans
bevinden.
Awls had het er naar aangalegd zijn verliaal derwijzo te schikken en te rekken, dat hij, toen hij van den aanval sprak
inderdaad op ,eene eenzame plek in het bosch gekomen was
waar hij steeds mannen tot zijne besehiliking vonil.
- Zie, zoo ging hij zijn ingebeeld verhaal voort, Zitzha stonct
hier waar ik mij thans bevind ; de manschappen stonden rond3th
gesehaard met geveld geweer.
Eensklaps komt een der uitgestalde verspieders eriehten dat de
vorstin door een sterk geleidde vergezeld, nailert.
- Houdt u gereed, mannen, riep Zitzka clan, als i1 het agesproken teeken met mijn fluitje geef, springt gij alien vooruit,
omringt den stoet, neemt alien gevangen en volgt mij.
Zie, ging Joris voort op eeneh toon, waarip thans spotternij
doorstraalde, zoo foot Zitzka. Op ditzetrde oogenblik braeht hij
een fluitje aan den mond en Hoot driemaal.
Oogenblikkelijk sprongen zes gewapen(le kerels uit het kreupelhout.
Ongetwijfeld hadden zij gehoord en begrepen wat, hun gebieder
met zijn fluiten bedoelde, want sprakeloos omringden zij de twee
jongelieden, bonden hen op de paarden die twee hunner bij (len
toom namen, en voort ging het nu in gerekten drat
Zoo onverhoeds waren Herman en. Koenraad in den val§trik
geloopen, dat zij aanvankelijk van verstomming geen woord
konden uitbrengen.
Nog wisten zij niet wie de bruine man was die lien den- strik
spande, toen Joris met zijne gewone stem riep :
- Beste kameraden, nu zijn we weer t- ereenigd
Ditmaal echter hoop ik dat gij mij de eer van ‘uw gezelschap
niet zoo spoedig onttrekken zult als eene eerste maal het
geval wads.
Doemnis, riep Herman, 't is de valsche eremijt
En zich wanhopig'op zijn paard been en weer wringend trachtte
hij zich van zijne boeien te ontmaken.
Dit gelukte hem echter niet en in machtelooze woede balde
hij de vuisten. Koenraad ook had de stem van den valsCheil
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eremijt herkend doch, hij liet zich door het noodlot overmeesteren; het
hoofd op de borst gezonken, volgde hij lijdzaam de gewapendemannen.
— Halt, riep Joris Coen de troep op e- en zeker punt van het
bosch gekomen was.
De troep bleef staan.
- Trekt de gevangenen de happen aan, sprak Joris. Even als
de eerste maal werden de twee jonge lieden in een soort van
wijde pij gehuld, waarvan hun de hap over de oogen getrokken
werd.
Nu Bing het weer verder en na eenen tocht van verscheidene
uren reed men eene brag over, eene poort door en weldra stond
men op een binnenplein.
De gevangenen werden van de paarden gelicht ; men ontdeed
11'6n van 'hunne mantels en zij bemerkten nu dat men hen, hetgeen zij toch reeds verondersteld hadden, in dezelfde bouwvallen
gevoerd had waarin zij reeds eenmaal werden opgesloten.
Verscheidene dagen bleven zij afgezonderd wan elkander, daar
Men hen, tot meerdere voorzorg, elk in eene afzonderlijke eel
had opgesloten.
Zekeren nacht -echter werden zij nit Dunne gevangenis gehaald ; zij dachten dat thans hun la y tste uur gekomen
was. Met verwondering echter ondervonden zij spoedig dat men
andere inzichten jegens hen koestercle, want zij werden andermaal geboeid op hunne paarden gezet, en, vergezeld en omringd
op dezelfde wijze als bij hunne aankomst, werden zij door de
mannen van Joris verder gevoerd.
' De eremijt voerde zelf het bevel over de nachtelijke vaart.
Na verscheidene uren rijdens kwam men voor eene rivier.
Eel smal houten brugje/ voor voetgangers lag , erover, loch de
-ruiters moesten met de paarden door de rivier waden. 'De paarden
werden dus naar 't water gericht, doch nauwelijks waren zij
in de rivier of het paard van den eremijt, die voorop was,
maakte plotselings e'enen zijsprong die een min geoefend ruiter als
Joris gewis nit den zadel zou geworpen hebben.
Naar de oorzaak zoekend die zijn. Oar& had doen schrikken,
zag Joris eensklaps eene Zwarte massa die in het riet bij den
oever lag aangedreven.
Bij nailer onderzoek ontwaarde hij dat die massa een lijk was.
Zander er verder acht op to slaan, trok Joris zijn paard tegen
den oever op t en wachtte alleen nog tot al zijne mannen
waren overgewaad om den tocht voort to zetten.
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Een dozer nochtans trok het lijk uit het water. Eensklaps
slaakte hij eenen kreet. Hij had het lijk. herkend.
Verscheidene zijner inakkers stegen af en herkenden nu insgelijks in de drenkelinge de genaamde Martha, eene der spioenen
in dienst der Bron,7en Vrouw.
Bij hooren van den naam, door de zwarte mannen uitgeroepen, was Joris blijkbaar ontsteld en thans haastte hij zich af
te stijgen en het lijk in oogenschouw te nemen.
— lnderdaad, 't is Martha zei hij, door welk toeval zou die in
de Zenne gesukkeld zijn ?
— Bij mijne ziel ! riep een der mannen, zij werd vermoord !
Terzelver tijd trok hij uit het lijf eenen kleinen dolk waarmetle
Etna werkelijk hare aanvalster had afgeweerd en gedood.
Joris nam den dolk en bekeek hem met aandacht.
Nauwelijks had hij het fijne, schitterende lemmer en het kleine
ivoren rijk mete zilver ingelegd handvest gezien, of eene 'uitdrukking van verschrikkelijke woede kwam over zijn gelaat.
— Deze ontdekking, zoo sprak hij tot zijne mannen, wijzigt
mijne plannen.
De dolk zegt mij dat zuster Mariëttç de moordenares is. 1k moet
derhalve onverwijld terug naar Brussel waar ik vermoed dat zij
zich bevindt. Hare tegenwoordigheid in de hoofdstad kan groote
gevolgen hebben, daarom moet ik dadelijk been. Gij zult dus
alleen' de reis voortzetten en onze gevangenen brengen waar zij
wezen moeten.
De ruiters maakten eene zwijgende hoofdbuiging ten teeken dat
zij begrepen wat van hen verlangd werd, toen Herman zich tot
den vermomden eremijt wendend, zei :
— Ik heb u een *oord te zeggen dat denkelijk uwe zienswijze ten onzen opzichte wijzigen zal.
— Spreek, doch maak spoed, antwoordde Joris.
— Liefst ware het mij zoo hetgeeri iI ii meèdeelen wil alleen
door u en mijnen broeder gehoord werde.
— Verwijdert u een weinig, gebood Joris.
Dc ruiters traden een paar schreden terug zonder echter de
twee gevangenen uit het oog te verliezen.
Ik weet niet, zoo begon, Herman, welke inzichten u jegens
ons bezielen.
Verraderlijk hebt gij ons eene eerste maal gevanrn genomen
en opgesloten.
Gij kendet ons niet Lens en toch behandeldet 'gij ons als uwe
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ergste vijanden. Het gelukte ons echter aan ' onze bewakers te
ontsnappen.
In de afspanning bij de stad vondt gij ons over een paar dagen
terug, en, dank uwe vermomming gelukte, het u andermaat ons in
eenen valstrik te leiden.
— Mag ik weten ,waaraan wij dergelijke behandeling van uwentwege te wijten hebben ?
— Ik heb u gezegd dat ik maar weinig tijd te verliezen heb.
Het zal u dus niet bevreemden dat ik dadelijk bevel tot voorttrekken geef, zoo dit alles is wat gij in 't geheim te vragen haft,
antwoordde Joris spottend.
i----- Nog een enkel oogenblikje, ging Hernam voort, wellicht hebt
gij geen enkel oogenblik over de gevolgen nagedacht die voor u
uit onze aanhouding spruiten zullen ?
— Ik alleen heb over die gevolgen te oordeelen, zei Joris, en,
ik bid . 0 om mijnent wille u niet ongerust te maken, dat is werkeijk al te beleefd van u !
— Gij zult dien spottenden Loon later vallen, zoohaast gij weten
zult wie onze meester is, daarvan ben ik overtuigd.
— 0 ! riep Joris, uw meester die ken ik wel ! 't Is immers
dien zoo gezegden edelman welke zich onder valsche namen en
titels verstout heeft in den raad der edelen .te verschijnen.
— Hij is veel edeler en machtiger .dan een van alien, die de
vergadering, waarvan gij spreekt, bijwoonden.
— Die Ernest van Colmar ? vroeg , Joris, en 't was zichtbaar
dat hij het grootste geweld deed om zijne nieuwsgierigheid te
bedwingen.
— Ja, Ernest van Colmar, zoo noemt hij zich, antwoordde
Herman, wien Jiet niet ontging dat de bandiet er oneindig belang
in stelde meer over zijnen meester te vernemen.
— Hij is een indringer; een bedrieger, zei Joris, want uit
Weenen zijn tijdingen toegekomen waaruit blijkt _dat er aan het
Hof geen enkelen ridder van dien naam bekend is.
Zonder de, bescherming van Zitzka, wiens spion hij waarschijnlijk is, zou hij al sedert lang zijne straf ondergaan hebben.
De Bron,Ten Vrouw echter zal hare wraak krijgen,, dat is zeker ;
en zoo de bedrieger nogmaals in onze handen valt, zal hij ons
niet meer ontloopen !
— lk herhaal het, gij zult z(56 niet meer spreken wanneer hij
weten zult wie Ernest van Colmar is.
— Wie is hij dan ?

TREURSPEL DER SMEDEN

223

— Treed nader, antwoordde Herman, om ons te redden wil
ik u dit gewichtig geheim meèdeelen. Ik ben overtuigd dat onze
meester mij deze onbescheidenheid vergeven zal, als hij weet in
welken grooten nood wij ons thans bevinden.
De eremijt trail nader.
Herman fluisterde hem een naam in 't oor.
— Bij den Hemel 4 riep Joris op den Loon der grootste vreugd,
thans begrijp ik alles ! Ja, ja ! hij is het, hij zelf Dwaas die
ik was zuiks niet spoediger gegist te hebben. Thans wordt alles
duidelijk !
thans zult gij niet langer aarzelen ons in vrijheid te
stellen, zei Koenraad.
Joris bleef eenige oogenblikken sprakeloos nadenken.
Eindelijk keerde hij zich tot de twee jongelingen en zei :
(gij werdt een eerste maal in eene onderaardsche gevangenis
opgesloten. Hebt gij daar geheimen ontelekt waarover gij aan
uwen meester gesproken hebt ?
— wij hebben hem natuurlijk ons wedervaren verteld.
— Dan zult gij de gelegenheid niet meet hebben dat eene
tweede maal te doen, riep Joris.
TerzelvertOd deed hij teeken aan de ruiters.
Deze snelden nader.
Joris gaf hun eenige korte bevelen waarna hij onmiddellijk to
paard steeg en in vollen draf in de richting van Brussel terug
reed.
Nu begrepen de ongelukkige jongelingen eerst dat hunne onbescheidenheid, verre van hunne vrijstelling te bewerken, Been ander
geyolg zou hebben dan hunnen flood te bespoedigen.
Zij konden echter het gebeurde niet ongedaan maken en, het
hart vervuld van de bitterste wroegingen, volgden zij de ruiters.
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EEN EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK

met 1Pavilljoen te Tervueren.

oen Etna terug in het legerkamp der Bohemers kwam,
werd haar door een der. hoofdlieden bericht dat Zitzka
bevel gegeven had de kampplaats op te breken en
verder te trekken. Tijdelijk, zoo ging 'de hoofdman
voort, zult gij uw intrek nemen in het paviljoen te
Tervueren waar de hoofdman zich thans bevindt.
Ili ben gereed onmiddellijk te vertrekken, antwoordde Etna,
doch wat zal er geschieden met deze jonge vrouw ? Zij kan onmogelijk alleen. gelaten worden.
Zij ,beduidde Angela.
— 0, sprak deze, die met innige voldoening vernam dat men
haar wellicht naar het paviljoen zou me6 voeren waar de edelen
zaten opgesloten, die zij last had de vrijheid te bezorgen, woes
om mij niet bekommerd ik zal, zoo gij het goedvindt : u vergezellen waarheen gij het verkiest.
Een dag rust zal mij daarenboven volkomert herstelien.
Angela word nu op eene met zeildoek overspannen draagberrie
gelegd, en door twee sterke Bohemers gedragen, terwijl Etna
en hare twee dienstmeisjes, Linda en Beatrix, te paard naar het
payiljoen van Tervueren reden.
Nauwelijks was Angela in het vertrek gebracht flat ' haar als
tijdelijk verblijf was bestemd of eene hevige-koorts overviel haar.
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Het jonge meisje was verplicht ' zich te bed te leggen..
Etna en de twee dienstmeisjes verzorgden haar met zusterlijke toewijding, en weldra volgde een verkwikkende slaap.
's Anderdaags was Angela volkomen hersteld en uitgerust.
Zij stond op, kleedde zich aan en met' kloppend hart bedacht
zij dat ze met de gevangenen miller Oón dak geslapen had.
Hoe zou zij het aanleggen om de haar opgedragene taak tot
goed erode to brengen ?
Angela wist het zelve niet.
Ten einde den lezer een zoo nauwkeurig begrip mogelijk te
geven van de- gebeurtenissen, die volgen zullen, is het noodzakelijk
hem eene kleine beschrijving te i loen van het paviljoen van
Tervueren.
Dit laatste is een oude burcht, soort van middeleeuwsche
vesting, rondom met breede, dubbele grachten oingeven.
Ten tijde, waarop ons verh-aal plaats heeft, had men slechts
langs eene enkele zijde toegang, namelijk over eene stevige ophaals
brug, die, vlak voor de groote poort, over de buitenste watergracht
lag.
Was men die brug over, dan stapte men over eene tweede
stee pen brug die tot de eigenlijke poort voerde'.
Deze poort, waarboven bestendig een schildwacht op den platten ,
kant der muur heen en weer wandelde, werd na zonenondergang
gesloten, terzelvertijd als de eerste brug werd opgehaald.
Kwam er bezoek, dan werd eerst den schildwacht aangeroepen
en deze gar vervolgens den poortwachter bevel de brug neer te
laten en de poort te openen.
Zoodra men onder de overwelfde poort door was, .stond menop een uitgestrekt binnenplein, links en rechts door gebouwen
afgesloten.
Links' den ingang, in den N'vestelijken iloek, stond een hooge
eeuwen oude vierkante toren, het eigenlijke zoo genaamde
paviljoen.
Die toren was van oudsher als gevangenis ingericht, en in zijne
geheimzinnige keldergangen werd voorheen wellicht menig bloedig
drama afgespeeld.
De gebouwen, die ringvormig en gelijkloopend met de buitengrachten, waren in grijzen franschen stee p , zoodat 'het geheel den
indruk eener groote gevangenis had.
Links den ingang bevonden zich de stallen, de koetshuizen en de slaap-
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kamers der dienstboden. Rechtover den ingang,- aan de overzijde
van het plein, stond het hoofdgebouw of de eigenlijke heerenwoning.
Eene der talrijke kamers dezer woning was Angela als tijdelijk verblijf aangewezen.
Beneden was een groote wapenzaal waarin, benevens de familieportretten van verscheidene adellijke geslaphten, eene volledige
verzameling van allerlei krijgsuitrustingen en wapens voorhanden
was.
Achter die wapenzaal was de groote ontvangstzaal en bij de
deur, naast de hooger vermelde wapenkamer, was een soort van
kleine wachtzaal.
Rechts den hoofdingang van het slot waren de zalen voor de
krijgsoefeningen der bezetting, die het slot voerheen had, en de
woning van den poortwachter.
Buiten de grachten was een prachtig park aangelegd met groote
,vijvers, eeuwenoude eiken en andere boomen. Sedert jaren echter
groeide alles wild dooreen.
Zitzka, was van het paviljoen afwezig toen Etna er met Angela
aankwam.
Hij wist niets van al het voorgevallene en welticht zou hij ook
nimmer vernemen dat Angela in het paviljoen geweest was, wig
Etna insgelijks binnen een paar dagen vertrekken zou en zij haar
gedacht had wegens hetgeen zij verder doen wilde.
Wij vinden d us Angela gekleed en wel , te moede, gereed om
heen te gaan, doch onbeslist wegens hetgeen zij zou verrichten.
Van Beatrix vernam zij dat Etna reeds was uitgegaan en eene
wandeling in het park deed.
Daar zij niet wilde heengaan zonder hare weldoenster te bedan ken besloot
besloot Angela haar in het ' park op te zoeken.
Zij verliet dus hare kamer, steeg den grooten breeden trap af
en was weldra in het groote binnenhof.
Van hier uit kwam ze in het park over eene oude rustieke brug,
die, tusschen den linkervleugel van het slot en het eigenlijke
hoofdgebouw, over de grachten lag.
Angela ging de brug over en wandelde langs de vijvers voort.
Zoo kwam zij weldra aan den voet van het paviljoen waarin
de gevangenen zaten. De dikke grijze muren, de Lange
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smalle venstertjes zeiden haar dadelijk dat dit het verblijf was
der edelen die zij moest verlossen.
Angela stond tusschen twee vijvers welke door eene streep
gronds van ongeveer twiniig meter breed van elkander gescheiden waren die, zooals reeds gezegd, gelijk-vormig om het kasteel
heenliepen.
Die streep gronds was met allerhande struikOwas begroeid en
niet moeilijk zou het wezen zich, desnoods, daarin een tijd lang
schuil te houden.
Angela sloeg alles nauwkeurig gacie en wandelde voort tot zij
eindelijk aan de voorzijde van het paviijoen kwam.
Tegen de brug van een hoofdingang bemerkte zij een roeibootje, dat aan een pawl lag vastgemaakt, en waarmede men
gemakkelijk de binnenste gracht kon oversteken, zoodat men
viak tegen de muren van het -paviljoen heen kon voortvaren, die
met den voet in de gracht stonden.
Geen enkel van al die bijzonderheden ontsnapte aan het onderzoekend oog van Angela.
Niemand ,sloeg acht op haar, daar de enkele wachten die
uitgesteld waren alleen te zorgen hadden dat niets verdachts
over de brug en door de poort kwam.,
Angela ging terug en trad nu verder het park in, clat uitgestrekt en eerl jk beplant, doch sedert jaren niet sneer onderhouden weal.
Zij ging langs de met gras begroeide we en voort, waarover
zich de takken en twijgen van het houd in 't wil(le heenslingerden,
en begat zich naar cell soort van lustprieeltje, aan den Noordkant van het park,
Daar zou zij Etna aantreffen had men haar gezegd.
Weldra had zij werkelijk het prieel ontdekt en, nadertredend,
hoorde zij stemmengeluicl.
't Was klaarblijkend dat er in het prieelt?e gesproken werd.
Angela klopte, doch terzelvertijd ging de deur, die op een kir
stond, open, en Angela be yond zich in tegenwoordigheid van Etna
en Judde-Marie.
Ten hoogste verbaasd deze laatste hier te ontmoeten, bemerkte
het jonge meisje niet dat er tusschen Etna en Judde-Marie een
blik van verstandhouding gewisseld werd, die beteekende dat men
van beide kanten zwijgen zou.
Angela groette, en zag haven groet door Judde-Marie met hartelijkheid beantwoord, wharna deze laatste zich verwijderde.
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— 1k kwam om afscheid te nemen, zei Anhela joen de jonge
vrouw weg was. Linda zeide mij dat ik u waarschijnlijk hier
zou aantreffen.
Eene vluchtige schaduw vloog over Etna's gelaat.
Zij hernam echter spoedig hare gewone zachte uitdrukking en
riep :
— Wilt gij ons nu zoo ineens verlaten ?
lk was voornemens eerst binnen een paar dagen of te reizen
en u voor te stellen mij alsdan te vergezellen.
Judde-Marie echter, die gij zooeven hier zaagt, bracht mij tijdingen
die mijn plan veranderen en mij verplichten onmiddellijk te vertrekken en een anderen weg te volgen, dan ik eerst dacht.
Ik kan u dus niet langer bij mij houden en hoop dat gij uwe
zending tot een goed einde voeren zult. Een raad wil ik u
geven : hoed u voor den eromijt, den valschen Joris ; hoed u voor
Boer Dirikx, hoed u voor Oudburg !
Angela sidderde ; die waarschuwing $tond zou nauw in' verband
met alles wat het jonge meisje in de jongste tijden ervaren had,
dat zij er diep door getroffen werd. Ook scheeh het haar waarschijnlijk dat Judde-Marie aan Etna gesproken had over het met
Angela voorgevallene.
,— Ik dank u, antwoordde zij, voor . de belangstelling en druk
u mijne innige erkentelijkheid uit voor de welwillendheid waarmede gij mij bejegend hebt.
De beide meisjes hadden het prie61 verlaten en gingen koutend naar het kasteel terug.
Angela nam afscheid, en verliet weldra het paviljoen.
Etna .vergezelde haar een Bind tot buiten de poort en zegde
hare nieuwe vriendin een eeuwig vaarwel ; want, zei ze, binnen
een paar dagen ben ik op weg naar Oostenrijk om wellicht
nooit terug te komen.,
Angela liet haar paard zachtjes aanstappen en verviel in
bofedachten.
Zij werd hieruit getrokken door eene haar bekende stem.
— Angela ! riep die stem.
Het meisje keek verschrikt op. Naast den weg stond Judde-Marie.
— Ik heb u hier afgewacht, zei deze.
Hebt gij jets vernomen betrekkelijk de gevangenen ?
— 1k weet dat ze in den toren zitten.
— Dat vernam ik insgelijks ; de boot, die onder de brug ligt
heb ik aan den never langs den buitenkant der gracht vastgelegd.
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Gelukt het ons nu over de eerste gracht to geraken, dan zal
de uitvoering van ons plan reeds zeer vergemakkelijkt zijn. Dat
echter is uwe taak, want ik wil mij in de nabijheid van het
paviljoen niet meer wagers. Werde ik herkend, dan zouden de
inzichten der witte Dame gevaar loopen verijdeld to worden.
Gij derhalve moet alleen naar 't slot teruglieeeen terwijl ik, u
opwachten zal. De avond zal weldra vallen ; dan rnoet ge terugkeeren en u, onder een of ander voorwendsel, de poort doen openen,
daar men u verseheidene malen in gezelschap van Etna zag, zal zulks
niet moeilijk wezen.
Eens over de eerste gracht, zult gij voor de poort links naar
den oe-ver afdalen en clam, den boot vinden waarmecle gj naar
den toren roeien kunt. Roeit gj den hook om, dan vindt ge een
venster waardoor i__,,iej in de benedenzaal van den torea dringen
kunt.
Etna is thans weg of staat op het punt lieen to gaan, zoodat,
zelfs indien men u biiinen het slot vond, gj allicht een voorwendsel vinden zult om uwe aanwezigheid uit to leggen.
Welt gij u bereid On genoeg krachtdadig om (lit alles to
beproeven
— Ili hel) hot (le witte Dame beloofd, zei Angela, en zal alles
doers wat in mijne 'flack .i.- om haar verlangen to bevre(liYen.
— Gij zult gelukken in uwe onderneming, ' zei Judde-Marie,
ga en dat God en de 11. Maagd u beschermen !
Het jonge meisje was van het paa, I gestegen, ,vaarvoor JaticieMarie zorg zou dragen.
Angela keerde op hare stappen terug en stond, bij 't vallen
van eon avond, voor (le valbrug van het paviljoen van Tervueren.
Zonder moeite auelukte het 11-lar de bruga to doen neerlaten /
wiji de wachter haar onmiddell ,ili herliende. Zij ging echter
niet tot onder de poort, naar zooh4ast zij over de brug was,
sloeg zij links af en slenterde tusschen de twee grachten voortToen het gansch donkey geworden was trad zij naar de brug
terug.
Behoedzaaln steeg zij de trappen af die naar het water leidden en kwam op de plaats waar de boot lag vastgemaakt zooalJu'dde-Marie gezegd had.
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Alles was stil en i-ustig in den omtrek.
Zachtjes stapte zij in de boot, maakte die los en stiet van
wal.
Weldra was zij in 't midden van den vijver en, zonder gerucht
te maken, sloeg zij de riemen in 't water.
'Nu bereikte zij spoedig den voet .der muren en stuurde de boot
om den westelijken hoek van den toren heen.
Hier vond zij eenen in den muur bevestigden ring juist
onder een der smalle vensters.
Zij , maakte daaraan de boot vast en, daarin rechtstaande, kon
zij gen;lakkelijk het venster bereiken.
Zij drukte tegen het raam dat dpenging.
Vlug en behendig kwam Angela door het venster in eene
ruime zaal van het benedenvloers.
In eenen hoek stond een trap, dien Angela, in het donker rondtastend , vond en opklom.
Die trap leidde haar naar een vertrek der eerste verdieping
dat, wegens de over de gevangenen uit te oefenen waakzaamheld , steeds verlicht was.
Op het oogenblik echter dat Angela er binnentrad was geen
enkel waker daarin aanwezig.
Rond de wanden hingen allerhande wapenrustingen.
Tusschen deze ontwaarde er Angela eene die wellicht voor een
jeugdig edelman bestemd geweest was.
Een sierlijke, lichte degen, die Angela uit de schede trok, deed
plotselings eene gedachte in haar hoofd ontstaan !
Zij zou zich als edelman verkleeden, en, onmiddellijk beslist,
gordde zij den degen aan, wierp hare losse, zwierige lokken
over haren rug, zette daarop den rijken pluimhoed, hing zich
den purperen mantel over den schouder, kortom, vermomde zich
in een oogwenk tot een knap en snedig edelman.
Nu was Angela's vrees als bij tooverslag geweken !
Zij verborg hare eigene kleederen, onder eene der wapenuitrustingen, en, zonder thans acht te slaan op l het gerucht dat
hare voetstappen op den eiken vloer te weeg brachten, deed zij
lustig de sporen rinkelen der verlakte kaplaarzen die zij insgelijks
insgelijks had aangetrokken.
Vast beraden ging zij naar de deur die . zij in het diepste der
zaal zag, stiet deze op e n, en stond nu in een veel kleiner vertrek dat door een smallen houteh trap, met eene hooger gelegene
kamer in verbinding stonel.
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In die kamer hoorde Angela iemand heen en weer loopen.
Zij klopte met de handgevest haars degens op eene der verTolmde treden van den trap.
Bijna oogenblikkelijk werd nu boven eene deur geopend en ee n
bohemer verscheen in de opening.
— Het wachtwoordl riep hij.
— (( Zitzka, de fakkel der hope ! riep Angela zonder aarzelen.
— Wat wilt ge ?
— Ik kom met eene zending van den hoofdman.
— Welke zending ?
— 1k moet de geyangenen zien.
— Onmogelijk ?
— Waarom ?
— Omdat zulks op mijn hoofd verboden is.
— Maar 't is de hoofdman zelf die mij gezonden heeft en ik
heb last u zijn wil over le breiigen.
— Heef wel, hebt gij daarvan bewijzen ?
Gedurende al den tijd dat dit gesprek duurde was de wachter
boven aan den trap in de geopende deur gebleven terwij1 Angela
beneden stond.
— Kom dan naar beneden of laat mij boven komen, antwoordde
deze, zoo gij wilt dat ik u mijne bewijzen toone.
— Korn naar boven, riep de wachter, want ik mag mijn post
niet verlaten.
Angela liet zich dit geen tweemaal zeggen.
— Welliu, die bewijzen ? vroeg de bohemer, een groote, sterke
doch goedig uitziende kerel, waar zijn die ?
— Hier, sprak Angela, en zij toonde ' den ring welken de
Witte Dame haar voor de afreis gegeven had.
— Ga dezen trap op, zei de wachter zoodra hij den zegelring
gezien had.
Hij toohde een steenen draaitrap die naast de wanden in spiraalvorm omhoog lie").
— Hij voert u in een gewelfden gang waarin de drie cellen
uitgeven.
Zorg we1 . de deuren slechts een na een te ontsluiten, want,
zoo de drie gevangen bijeen geraakten, zouden zij ons vrij wat
spel kunnen leveren.
— Hebt gij geen licht voor mij ? vroeg Angela.
7- - Er harigt eene ijzere.n orielamp juist boven deN trap. Neem
die en hang ze, op hare plaats teriug wanneer gij Vertrekt.
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Angela draalde nu. niet langer, liep den tra il) op en vond
boven de lamp aan eenen haak bevestigd, juist zooals de waker
gezegd had..
Zij nail de lamp en trail beFaden binnen.
Zij stona voor een der Brie gevangenen.
Deze was van zijnen stool opge,staan en bekeek niet zonder vrees
den hinnentredende, want bet bezoek van eenen schildknaap van
Zitzka, waarvoor hij Angela hield, kondigde hem op dit uur
weinig goeds aan.
De guile openhartigheid echter, die over Angela's gelaat
lag uitgespreid, stelde hem spoedig gerust.
Vie zijt
schoone schildknaap ? vroeg hij.
— 1k ben een vriend, antwoordde Angela, maar gelier mij
te zeggen met Wien ik de eer heb te spreken.
-- 1k ben' de markies van Schomberg, antwoordde de gevangene. Gelid mij op uwe beurt nu insgelijks te zeggen wie gij
zijt.
- Mijn naam doet weinig ter zake. Ik kom om u te redden.
— Wel mogehjk, antwoordde de markies, loch, ik bid u, het
mij niet kwalijk te nemen zoo bij mij de geclachte opkomt dat
gij evengoed met gansch andere inzichten kunt bezield zijn.
- Ik verzeker u dat ik u verlossen wil.
Gaarne geloof ifs zulks, docli waarom dan langer uw naam
verbergen ?
- Welnu, mijn naam is Wildon, riep het jonge meisje en
nu luister, heer ridden, de tijd is kostbaar. Er staat slechts
een enkel \y achter tus'schen u en de vrijheid ! Het zal noodzakelijk zijn dien Wachter in de onmogelijkheid te stellen ons
te hinderen, maar ik eisch dat zijn leven gespaard worde.
gij mij op deze voorwaarde volgen, dan ben ik bereid u onmiddellijk nit het paviljoen te voeren.
- Zeker .neem ik aan, antwoordde de edelman en, mijn leven
lang, zal ik u om dezen bewezen dienst dankbaar zijn.
- Welnu, ik ga thans aan uwe medegevangenen mijn inzicht
kenbaar maken, want ik heb de belofte afgelegd hen alien' de
vrijheid te schenken.
De markies vestigde gedurende enkele oogenblikken zijn doordringend oog op het gelaat van Angela.
Ik heb u meermaals gezien, zeide hij then, uwe gelaatstrekken zijn mij niet onbekend ; loch ik, herinner, mij niet 'in
welke omstandigheden, noch waar ik u ontmoette.
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— 1k denk niet, antwoordde het jonge meisje, dat ik reeds
de eer had mij in uwe tegenwoordigheid te bevinden, maar
mijne zuster Angela Wildon heeft mij meermaals gesproken over
uwe :goedheid jegens hare ouders.
Angela Wildon ! zei de markies. Is die uwe zuster ? Ik
(meende 'dat zij eenig kind was.
,Ik ben haar broeder, bevestigde Angelp, die beslOten had
zieh' onder hare nieuwe gedaante te blijven voordoen. Laat- ons
nu, „ bid ik u, geene minuut meer verliezen.
Blijf hier mijne terugkomst afwachten.
Dit zeggende verliet Angela de eel en ging beurtelings de beide
andere gevangenen vrij laten. Vijf ininuten later waren alien
in de eel van den markies van Schomberg vereenigd en er
werd raad geslagen om te beslissen hoe, men het aanlqggen
zou om den beneden wakenden bohemer onsehadelijk te ma-ken
zonder hem het leven te benemen.
Angefa, ging eerst de trappen af terwiji de drie edellieden
in de ; duisternis achter haar bleven.
Zoo bereikte Angela weidra de waehtzaal.
- Zijt ge feeds terug vroeg de bohemer.
- Zooals go ziet, antwoordde Angela.
Uw bezoek heeft niet, 1ng geduurd, 1-1'ernam de k)lcittat
nader ...tredend.
_Angel4 antwoordde niet 'neer; doch snel vooruittredend* het
zij den doortocht vrij aan de drie gevangenen die den
Avaeht vastgrepen eii hem op eon oogwenk boeiden. Een. ptop,
die imen hem in den mond gestoken . had, belette hem'om 1114
te roepen. 400 vlug was dit alles gesehied, dat de sehikhOicht
goon den minsten tegenstand had 'kunnen
iiij word naar cone der cellen gevoerd, welke de eclelliefden
liwameri to verlaten, en word daar opgesloten.
De kleine groep ging toff) spoedig naar beneden, stApt9- door
-a& benedenzaal en, geleid door Angela, kwamen do edellieden
weidra voor het venster waaconcler het bootje lag vastgthnitakt.
Weldra waren alien in het lichte vaartuig gezetea datlangzaam naar de overzijde gleed.
Nog was de -71ucht slechts ten halve Verzekerd, want nu stond
men weidra tussehen de beide grachten.
-G-een ander uitweg was er dan over de vaibrug bij den
hoofdingang.
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Daar -Angela het wachlwoord kende, werd nochtans goed
gevonden geen tijd to verliezen te beproeven uit het slot te
geraken door het stoutste te wagen.
Angela riep den wachter boven' de poort aan dat hij de brug
zou neerlaten.
De slaperige wachter vernam het waclitwoord herkende
Angela's stem. Hij liet de brug neer en een oogenblik later waren
de gev' angenen in 't vrije
- Mijne taak is volbracht, sprak Angela Coen men de poor=
ten reeds een geruimen tijd achter . den rug had.
— Wilt gij ons nu reeds verlaten ? vroeg de markies van
Schombarg.
Het ware ondankbaa'rheid van onzentwege u op dit uur , alleen te laten vertrekken.
Weldra zal men op het slot vernemen dat wij ontsnapt zijn,
en, eer een uur verloopen is, zullen honderden manners ons op
de hielen gezonden worden. Licht gebeurde het dat gij
ontdekt en aangehouden werd; ik stel u dus voor dat gij ons
vergezellet.
Hier, dicht in de nabijheid van Tervueren, woont eene oude
en alom geachte dame, mevrouw van Hamelen, die ons met
vreugde de gastvrijheid schenken zal. Ten harent vinden wij
paarden ter onzer beschikking, waarmede' wij ons uit de streek
verwijderen kunnen.
Inderdaad, de lift= der barones van Hamelen is algemeen
geroemd, zei de graaf N an Rozenberg, en, zal ni kj eene eer
en eon genoegen zijn aan haar voorgesteld te worden.
— Naar het Witte liuis dus riep de graaf van Oudburg,
wijI dit het dichtst gelegen is !
- Mijne heeren, sprak Angela, hoe vriendelijk ook , uw aanbod weze, spijt het mij er geen gebruik :van to kunnen ' makIk heb met een persoon eene ander° samenkomst afgesproken.'
Veroorlooft mij derhalve afscheid to nemen.
De drie edelen betoonden nogmaals hunnen dank en drukteti
de hoop uit hunnen jongen redder spoedig weer to zien waarop
afscheid geno,men werd.
Angela ging naar de plaais waar 'Jade-Marie haar opwachtte,
terwij1 edelen zich voortspoedden naar het Witte lluis, de
woning der barpnnes van Hamelen.,
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n wile prachtige zaal, schitterend wan good en ziiver, zat do baronnes van Hamelen, eene veertigjarige
vrouw die nog in al den glans harer wonderbare
schoonheid was.
Zij blikte Odachtenvol in de flakkerende viammen
van den vuurhaarct, toen zij suit die mijmering eensklaps getrokken werd door het openen eener deur.
Voor haar stond een ons zeer bekend persoon, Joris, de vaische
eremijt.
— Reeds terug ? riep de, baronnes op den toon der grootste
verwondering als zij den, binnentredende zag.
— Zooals ge ziet, antwoordde Joris somber.
— Hemel, er is een ongeluk gebeurd ? gilde de baronnes. Gij
ziet zoo bleek, zoo ontsteld, zoo angstig.
— Wait is er gebeurd ? hijgde ze toen de eremijt haar sprakeloos bleef aanstaren.
— Jets zeer ernstig inderdaad.
— Hebben de twee schildknapen aan uwe waakzaamheid
weten te ontsnappen ?
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— Neon. Wenicht zullen die ons nu of nooit meer -iierontrusten, maar or is erger.
— Erger ! Wat bedoelt go ? spreek toch in 's hèmels naam.
— Ernest van Colmar, hurl meester, die is nog in vrijheid
en die is veel meer te duchten dan zijne onervarene' schildknap6n;
— Wat ' hebben wij dan zoo verschrikkelijks van: dezen to
vrezen, vroeg de baronnes die weer herademde.
— Alles.
— Maar hij vermoedt toch niets ? vroeg de baronnes die weer
door eon onzeggelijk g;-evoel van angst bemeesterd word.
— 1k vrees dat hij niet alleen iets vermoedt, maar dat hij op
het punt is dit vermoeden tot zekerheid to zien overgaan.
De baronnes van Hamel word bleek.
— Hij is onderricht, sprak Joris verder.
Boer Dirix heeft hem over een paar dagen in druk gesprek gezien met dien vervloekten bultenaar dien ze in 't dorp Reinke
Haas noemen.Deze staat op vriendschappelijken voet met Judde-Marie
en de gevolgtrekking schijnt mij niet moeielijk. Overigens, boor
Dirix heft Reinke gevolgd en zag hem, na zijne . samenspraak
met dien Ernest van Colmar, terug naar den kant van JuddeMArie loopen, zooveel hij loopen kon.
Sedert dien dag heeft de Oostenrijker ' al/es in 't work gesteld
om ons spoor en onze inzichten te ontdekken en, dat hij hierin
maar alto wel gelukt is, blijkt hieruit dat hij. zich op dozen'
zelfden stond onder dit dak bevindt !
Hadde de bliksem voor de voeten neergevallen van de vrouw
die wij als baronnes van Hamelen kunnen leerden, dit zou geed
heviger ontsteltenis bij haar hebben kunnen te weeg brengen.
— Hier ? riep zij ! hier en hoe gebeurde dat ?
— Ili bid u, baronnes, geene nuttelooze uitroepingen. Het gevaar is aithans in . zoo verre afgeweerd dat Ernest van Colmar,
in onze handen is en wij hem in onze macht , kunnen houden
zoolang ons zulks noodig mocht blijken, indien gij ten minste
daartoe de noodige kOelbloedigheid bewaart.
1k hob u daarenboven nog over andere gewichtige gebeurtenissen to ondorhouden.
Wij hebben nog een uur om te , beraads1 en ; want voor middernacht kumien wij niets uitvoeren.
De baronnes, die inmiddels weer een weinig tot kdirnte gokomen was, loidde den eremijt nu naar , een aanpalend klein .vsir-
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trek. ,De eremijt sloot zorgvuldig de deur achter zich en nam
dan plaats in den zetel hem door de baronnes van Hamelen
aangeduid.
- Ik luister thans naar hetgeen gij mij nog inede te deelen
hebt, sprak ze eindelijk.
- Leg mij eerst, bid ik u, vroeg de eremijt, wie uwer dienstboden ontbreekt ?
— Mijner dienstboden ? Geen enkel hoop ik, zei de baronnes.
- Geen enkel, zijt ge daarvan wel zeker e
— Ik keen ja.
— Dan bedriegt- gij u.
- Ik begrijp u niet.
- Waar is Martha, de oude bespiedster ?
Sedert twee dagen zond ik haar op verkenning uit.
- Wanneer moest ze terug komen ?
— Heden avond.
Welnu dan zal het gemakkelijk ziju u te overtuigen ; immers, voor 11 ure, moeten steeds alle onderhoorigen binnen de
poort zijn.
Zonder verg er het antwoord der baronnes of te wachten
stond Joris op en ging naar eenen hoek van het vertrek. Hier
hing eene belkoord waaraan hij verscheidene malen heftik trok.
Enkele minuten verliepen.
Toen trad er eene reeds bejaarde vrouw binnen die naast de
deur staan bled.
— Waar is Martha ? vroeg de eremijt.
— Onze genadige meesteresse gelastte haar met eene boodschap.
— Die heden avond volbracht moest wezen.
- Inderdaad.
— Is zij binnen ?
- Neen.
— Hoe laat is het .?
- Kwaart na elven.
- Kan zij heden nog weerkomen ?
— Behave dat ooze bevelen luiden dat na elf ure niemand
der bedienden in of uit mag, moet ik dden opmerken dat Martha
veel te stipt en to nauwkeurig is om ook maar vijf minuten
na den bepaalden tijd op het kasteel terug to komen.
Kent gij dit ? vroeg Joris den kleinen dolk toonend.
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— Hemel ! riep
verschrikte oude, dat is de dolk van, zuster Mariette ! Er kleeft bloed aan.
— En dit ?
Joris toonde eenen twbeden dolk.
- Dit is de dolk van Martha, sprak de oude meer en meer ontsteld.
Ge kunt gaan, zei Joris.
De oude strompelde het vertrek nit en vergat zeltis, zoo zees
scheen ze verslaen, de deur achter haar toe te trehken.
- Wat beteekent (lit alles ? stamelde de baronnes.
— De oude Martha werd vermoord.
— Maar door wie ?
— Door zuster Mariette, dat is klaar.
— Met welk inzicht ? Heeft zij ons verraden ? Waar ge'beurde
die misdaad ?
Die vragen werden door de baronnes om zoo te zeggen gelijk
gesteld.
— Het inzieht van Etna is mij tot nu toe onbekend.
_Dat zij echter den gezworen eed zou verbroken hebben, geloof ik niet om redens die i1 u straks zal doen kennen. Wat,
de plants betreft Nv aar de moord gepleegd werd, dit is een
punt dat ik niet beantwoorden, nosh ophelderen n.
Wij vonden het lijk in de Zenne. Wellicht werd het een
eind hooger op in de rivier geworpen en door het ho,oge water
mede gevoerd tot bij de plaats waar wij het ontdekten. Zeg mij
nu, zoo gij het noodig oorleelt, met Welke zending gij Martha
halt uitgezonden.
Zij had last zich _van Angela Wildon meester te maken,
die, zooals gij mij ge,meld helot, uwe samenspraak met Dirix- en
met den waard uit de afspanning in het bosch zou beluisterd
hebben.
— Doemnis riep Joris, zoodat die meld nu ook nog op vrije
voeten loopt en haar missehien een deel onzer geheimen' bekend
zij n !
Laat ons die zaak nu echter voorloopig ter zijde laten en over
jets antlers spreken. Hoe kwaamt gij in aanraking met den
persoon die iich. Lodewijk van Habsburg noemen maat ?
- Lodewijk van _Habsburg ! riep de baronnes opstaande terwijl een buitengewone glans uit hare oogen straalde, hoe weet
gij. . .
- Baronnes, ik zeide het reeds, geese nuttelooze afwiikiihzen,
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noehr, vragen. lk weet alles wat ik weten moet en ook —dat gij
den wolf' in de schaapskooi gebracht hebt met dien Lodewijk
'van Habsburg hierheen te voeren.
Ik deed het met fi beste inzichten. Ik ontmoette hem
bij bet stadhuis en wist zijne opmerkzaamiteid te wekken door
behendig mijne beurs -te laten vallén nadat ik den blinde onder,
de ploort, eenige geldstukken in den hoed geworpen had.
De jonge edelman, zooals ik voorzien had, raapte de hours
op en braeht ze mij terug, waarna ik hem natuurlijk mijn dank
betuigde e`n, daarbij voegende dat ik tot nu toe de eer niet had
hem to Brussel aan te treffen, antwoordde hij mij dat hij
vreemdeling was en met eene: zending bij het Hof gelast was.
Dat ik zulks vermoed had zult gij wellicht reeds geraden
hebben..
Verder wist ik de satnenspraak derwijze to regelen dat
hij de uitnoodiging aannam op bet avondfeest dat ik voorgaf te
willen geven, tegenwoordig to zijn. Hij kwam en, zoo wij van
hem lets te duchten hebben voor onze berekeningen, zal hij voor
immer onschadelijk worden gemaakt.
Zoo niet zal hij het feest bijwonen en met dankbetuigingen
van ons afscheid nemen.
- Weet gij reeds wie hij is ?
- Zooals ik zei weet ik alleen dat hij Lodewijk van Habsburg
heet.
— 1k vrees wel dat hij moor van u weet dan gij van hem, zei
Joris half toornig, , half spottend.
- Waarom denkt gjj dat ?
- Omdat hij u eon valsehen naam opgaf.
Eon valsehen naam
— Wel zeker.
— Kent ge dan zijn naam ?
- Gewis.
- Joris, gij stelt mij op de pijnbank. wie i8 hij eindelijk
dan tad'
- Wi& hij is zal u met verstomming slaan, baronnes, want
al geeft hij zich ook uit voor Ernest van Colmar . . . . .
- Ernest van Colmar ! gilde de baronnes van Hameln, en
zij moest zich geweld aandoen om niet in bezwijming to vallen, zoo
zeer ontstelde haar die onverwachte tijding.
— Neon, baronnes, izdo erg hoeft ge daarom niet te ontstellen,
vooral daar ik u zei dat die naam: toch ook zijn ware niet is.
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Hij is in onze macht riep de baronnes nu eensklaps met
eene van woede trillende stem ! Waarom ons langer verontrusten,
en gij zelf Joris, vermits gij weet wie hij is, waarom aarzelt
gij hem de straf van zijn verraad te doen ondergaan ? Telkenmale dat een vijand of een bespieder in uwe handen viol, was
uw besluit onmiddellijk genomen en uw vonnis werd op denzelfden
stond uitgevoerd. Welke talisman beschermt dien Ernest van Colmar
tern U ? Is het geen verklikker, geen schriftvervalscher bovenzooals ge',bleken is uit het onderzoek dat wij over hem in
Oostenrijk dedei inspannen ?
' Even ter neergeslagen als de baronnes van Hamelen daareven
was, even opgewonden was ze op dit oogenblik.
Joris keek haar grijnslachend aan.
— Zoo zijn de vrouwen,sprak hij eindelijk minachtend de schouders
-ophalend. Gij vergeet dat deze Ernest van Colmar drager was
van geloofsbrieven van het Keizerlijke Hof en dat de graar van.
Oudburg de echte handteekens van die geloofsbrieven -deed vet,dwijnen bij middel van eene hem bekende geheime bewerking.
- Wat beteekent dan het onderzoek door onze zendélingen
in Oostenrijk gedaan ?
— Pit onderzoek beteekent natuurlijk volstrekf niets, antwoordde
Joris, ofwel onze mannen hebben ons om den tuin geleid, ofwel
hebben zij zich zelven vergist.
— Dan zou Ernest van Colmar toch geen indringer zijn ?
- Niet alleen is hij geen indringer, antwoordde Joris op plechtigen toon, maar hij heeft daareriboven het recht al de titels te
dragen die hij opgeefi, zelfs die van Habsburg, maar nog een
dozijn daarbij.
— Hoe weet gij zulks ?
be twee schildknapen, in de hoop aan mijne macht te
ontsnappen, hebben mij zuiks medegedeeld en zoo begrijp ik nu
eindelijk een deel van de waarheid door u zie ik gedeeltelijk
het geheim dat hem omhult.
Spreek, wie is dan toch die geheimzinnige machtige Oostenrijker ?
Joris boog zich naar de baronnes en fluisterde haar cenige
woorden in het oor.
— 'Mans begrijp ik uw dralen en - uwe aarzeling, zuchte de
baronnes. Een verschrikkelijk gevaar dreigt ons.
- Verschrikt u niet al to zeer ol) voorhand, sprak Joris,
missehien: had hij geen ander inzicht dan de aartshertogin
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Maria-Theresia terug te zien ; misschien ook is hij op zoek "naar
zijne schildknapen, die hij kan veronderstellen hier to vinden.
— Wat gedaan ?
— In elk geval moeten wij eerst weteni Welke drijfveer
hem hierheen voerde alvorens wij lets to zijnen opzichtte beslissen kunnen. Gij moet derhalve een onderhoud met hem'
hebben.
— Het zij zoo, antwoordde de baronnes na enkele oogenblikken te hebben nagedacht , ik zal hem in de zaal der Vazen
gaan vervoegen, dock zoo ge mij kort na middernacht hier niet
terug ziet, zal dit het teeken zijn dat e'en groot gevaar ons
boven het hoofd hangt.
— Dan hoeft ge enkel het gewone teeken te geven ,opdat ge
mij onmiddellijk ter uwer hub ziet snellene..
De baronnes stond op en, vastberaden, verliet zij het Mein&
vertrek om zich naar de zaal der Vazen to begoven.
In de aangrenzende zaal stond een schildknaap.
— Ermach, zoo .sprak hem de baronnes aan, in plaats van
den Treemden edelman, die mij in den avond tot hier vergezelde,
naar de groote ontvangstzaal te leiden, , zult gij hem naar de
zaal der Vazen brengen.
De schildknaap boog, en begaf zich naar . de zaal door zijhe
meesteres aangeduid.
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110e baromics en (IC ridder.

e zaal der vazen was cene der rijkst versiehle vertrekken van het prachtige hasteel, in den omtrek bekend onder
onder den naam van hot Witte Iluis.
Gelijk de naam het aanduidde, diende deze zaal als
bewaarplaats
der rijkste en kosbaartste verzameling
iJ
Vazen die men hedenken kon.
Naar deze zaal begaf zich de baronnes en, , hare aandoening
onder liet masker van geveinsdheid verbergend, wachtte zij
met ongeduld de komst van Ernest van Colmar af.
intusschen was Ermach, een jongeling van ongeveer achttien
jaar oud, naar de kleine zaal gesneld waar de ridder van Colmar, werkelijk in het kasteel aanwezig, op de komst der baronnes wachtte.
Heer ridder, speak Errnacht eerbiedig buigend, ik werd door
mijne genadige ni8eesteresse gelast u bij haar te brengen. Wil
derhalve de goedheid hebben mij te volgen.
— Ili ben , gereed aan dit verzoeli te voldoen, antwoordde
Ernest van Colmar, doch eerst wenschte ik eenige woorden met
u te spreken.
— Met thij ? vroeg Ermach verwonderd.
— Ja, hernam Ernest van Colmar hem vertrouwelijk de
hand op den schouder leggend.' Er is jets in uw gelaat dat
van uwe openhartigheid en van uwe rechtzinnigheid getuigt.
Bij den Hemel ! riep Ernest eensklaps , den knaap in het - ge,
laat blikkend, gij weent..... Wat deert u?

244

ROZE KATE

— 0 heer ridder, hoe goed zijt gij en hoe gemoedelijk klinken d
die gij tot mij komt te richten.
De knaap kon niet verder. Snikken en tranen benamen hem
de stem.
— Wees ' kalm, mijn vriend, zei van Colmar, en zeg mij
wat ik voor u kan doen.
— 0 neem mij mede, help mij dit huis ontvluchten ! riep
Ermach met saamgevouwen handen.
— Ik beloof u zulks, hernam Ernest van Colmar, zoo gij mij
het middel kunt aanduiden waarop ik dit , huis zal kunnen verlaten wanneer ik zulks noodzakelijk - oordeel. Gij zult als schildknaap in mijnen dienst worden opgenomen.
— Dat de Hemel u zegene ! riep Ermach met ontroering.
Ondervraag mij nu spoedig over hetgeen gij weten wilt, want
ik ware reddeloos verloren zoo men mij in samenspraak met
u betrapte.
— Zeg mij of gij hier geene twee jongelingen ontmoet hebti
ongeveer twintig jaar oud en met groene fluweelen wambuizen
gekleed ?
— Inderdaad, die twee jonge lieden heb ik ontmoet, doch
niet hier.... 't Was in de kapel van het oude Roode Klooster.
Wat van hen geworden is weet ik niet.
— Kent gij Joris, die zich als eremijt voordoet ?
— Ja.
— Staat hij in betrekking met dit huis ?
— Hij schijnt hier als heer en meester te bevelen.
— Is hij hier op dit oogcnblik ?
— Hij kwam in den avond hier aan.
— Sprak hij met de baronnes- ?
— Ja, gedurende meer dan een uur. Het is na afloop van
hun onderhoud dat de baronnes mij gelastte u hierheen te
brengen.
— Ah, hij bevindt zich dus onder dit dak, antwoordde Ernest
van Colmar, dan is het dringend noodzakelijk dat wij met spoed to
work gaan. Breng mij bij uwe meesieres. Het is mogelijk dat mijn
onderhoud met die vrouw van zeer korten duur zij en dat ik
mij met geweld een weg buiten dit huis zal moeten banen.
— Zoodra ik u bij de baronnes zal gebracht hebben, begeef
ik,mij Haar den grooten gang beneden.
Daar zal , ik uwe terugkomst afwachten.
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Volg mij dan overal waarheen ik u leiden , zal en, ik neem
God tot getuige, dat ik u. met eer en trouw zal terzijde staan.
— Ga mij voor, sprak Ernest van Colmar, ik volg u.
, De jonge schildknaap bracht den jeugdigen vreemden ridder
in de zaal der Vazen ; alvorens zich te verwijderen en de deur
toe te trekken, wisselde Ermach echtter een blik van vorstap,dhouding met Ernest van Colmar waaruit hij kon opmaken dat
de schildknaap zijne belofte houden zou.
De edelman bleef in de zaal alleen met de baronnes van
Hamelen die glimlachend op hem toetrad.
2-- Ik wachtte Jr met on.geduld, -heer ridder, sprak zij met
fleemende stem ; Lodewijk vaii. Habsburg, wees welkom in mijne
woning. Ili meen to bemerken dat er een zweem van ongerustheld over uw gelaat ligt, zoo ging ze voort. Indien eenig geheim
u drukt, vertrouw het imij toe en, zooveel het in mijne macht
ligt zal ik u troosten.
— Is het mogelijk, riep Ernest van Colmar nu eensklaps, dat
er zooveel schijnheiligheid en zooveel huichelarij onder zobveel
uitwendige schoonheid I verschuilen kan !
— Wat beteekenen die wcorden, heer ridder ? vroeg de baronnes
op den toon eener geveinsde diepe verwondering.
Op hetzelfde oogenblik cchter keek zij naar den zilveren zandlooper die op de schouwplaat stond, en eene . uitdrukkiiig van
geruststelling kwam over haar gelaat toen zij bemerkte dat het
middernacht was.
— Baronnes van Hamelen, sprak de ridder op ijskouden tpon,
de naam waaronder ik mij aan u voordeed is niijn ware
naam niet.
Ik heet Ernest van Colmar. En nu verzoek ik u mij onmiddellijk te verklaren wat gij met mijne twe3 schildknapen gedaan
hebt ?
— Uwe twee schildknapen ? antwoordde de baronnes, hare
blikken op den zandlooper gericht ; ik begrijp inderdaad niet wat
gij zeggen wilt.
— Ha ! gij weet het niet, dan-. . . .
Op dit oogenblik werd eene deur der zaal met geweld geopend
en verscheidene gewapende en gemaskerde personen drongen op
Ernest van Colmar toe .
De baronnes sprong op. Zij stiet een luiden triomfkreet uit
terwiji de manner zich van den jongen ridder neester niaakten.
Op hetzelfde oogenblik echter opende zich and.ermaal dezelMe

246

ROZE KATE

'deur, en op den drempel verscheen een van kop tot teen gewa pend ridder. Deze droeg een helm waarvan het vizier was neergelaten zoodat men zijne gelaatstrekken niet zag.
In zijne hand hield hij een zwaard dat hij dreigend zwaaide
terwip hij naar de mannen toesprong die Ernest van Colmar
omringden.

IP.IIID-■•■•----"--.....

VIER EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK

I%ieuwe gasten in het Witte finis.
............................,,a...0

ij verlieten de drie door Angela geredde edellieden op
het oogenblik dat het wakkere meisje afscheid nam •
om zich naar de plaats te begeven waar zij Judde-Marie
aantreffen moest.
Nauwelijks had doze den gelukkigen afloop van het
door Angela uitgevoerde waagstuk vernomen en moist ze dat de
edellieden op weg waren naar het Witte-Huis, of de jonge
vrouw nam het meisje bij de hand en trok met haar door. de
duisternis.
— Dat is eene aanwijzing des hemels, sprak ze. Gij moet de
edellieden vergezellen, gij moet in het Witte Timis binnen dringen en zien wat daar om gaat. . . . . .
Angela had moeite hare geleidster te volgen die, dwars door
het bosch heen, weldra den weg bereikte die de drie edellieden
volgen moesten om op het kasteel der baronnes van Hamelen te
geraken.
— Luister, ' sprak ze na eenige oogenblikken.
Angela luisterde en, hoorde op eenigen afstand ,duictelijk het
gesprek van twee of meer riaderende petsonen.
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— 1k verlaat u thans, zei Judde Marie. Zoodra de omstandigheden u gunstig schijnen, komt gij mij in mijne woning of bij
kapel o1pzoeken. 1k meet thans weg om mijne lieve Roze Kate
op to zoeken en haar voor verscheidene dagen in goede bewaring te brengen, want ik heb een voorgevoel dat wij de
ontk000ping van een root drama nabij zijn ! Ga, ArigOa ! God
en de Heilige Maagd beschermen u !
Dit -was de wensch die Judde Marie steeds gebruikte wan_
neer zij van haar afseheid nam. Heden -echter klonk hij
plechtig
Inderdaad, de ontknooping van een verschrikkelijk drama was
iiabij : zij vermoedde niet, de arme Judde-Marie, dat die ontknooping haar zelve treffen zou.
Zij was in het bosch verdwenen.
Angela wachtte, op den kant van den weg, de aankomende
Doze hadden weldra de plaats bereikt waar het jonge
ruelsje stond,
De graaf van Oudburg bemerkte haar eerst.
Wie daar ? riep hij, then hij met zijne makkers tot op
kleinen afstand genaderd was.
- Vriendenvolk, antwoordde Angela !
- Wa,arachtig sprak de graaf van Schomburg, ik ken die
stern !
Angola trail vooruit.
— GO steldet mij voor u naar het Witte Huis te vergezelien.,
zei ze, en ik zie mu verpliclit van uwe vriendelijk aangebodene
gasti+ijheid gebruik te maken ; want de persoon die ik onimoeten
moest was niet op de bestemde plaats.
11i- ken Beene enkele herberg in de streek en - kwam this
teiug naar den weg OM u to vervoegen.
zonderling, mompelde de graaf van Oudburg.
— Van -harte welkom, riep (ole markies ionder de bemerking
van den graaf gel-mord to hebben laat ons nu spoedig voortstappen : dan komen wij nog voor middernacht op het kasteel
en vihden, de baronnes nog op.
Weldra hadden de vier personen het kasteel bereikt.
't Was ongeveer middêrnacht.
De 'gran! van Oudburg klopte.
De portier opende een raampje naast de poort en, niet zoodra
'had hit den graaf herkend, of hij schoof de grendels weg' en
verschafte doorgang aan de late bezoekers.

ItOZE KATE
,Is de baronnes hier ? vroeg de graaf.
- Ja Monseigneur, antwoordde de portier.
De edellieden, vergezeld van Angela en voorafgegaan door een
wachter, gingen nu over eene groote binnenplaats.
welds stapte men in eeten breeden gang.
'Hier stonden vier schildknapen waaronder ooi Ermach.
Eij het , zien der edellieden, traden de , schildknapen vooruit en
wenschteri de binnentred6nden, geluk over hunne bevrijding.
- Wij danken u voor deze gelukwenschen, antwoordde de graaf
van Oudburg, Uie hier t' huis scheen, doch ik bid u, 'zorg aanstonds
dat yier flinke dravers gezadeld worden.
— Het zal geschieden zooals gij verlangt, antwoordde een der
schildknapen, die zich onmiddellijk verwijderde.
Men stelle ook ten minste acht kloelie en wel ge,bliapeude
n6nschdppèn ter onzer beschikking Terwiji de noodige maatregels daartoe genoinen worden zal men ons een avondmaal
opdien:en.
- 'Vader Joris is op bet kasteel, sprak een der schildknapen.,
Breng ons dan bij hem, zei de graaf van Ou' dburg.
Een der schildknapen ghig on), voor het avondmaal te zorgen,
terwiji de anderen de bezoekers naar het kleine vertrek geleidden,
waar de baronnes Joris had gelaten toen zij Ernest van Colmar
ging opzoeken.
Ermach echter, trouw aan zijne belofte, bleef in den breeden
gang de komst van den jeugdigen schoonen ridder afwaehten,
Toen Angela den naam van Joris had hooren uitspreken werd
door eon bevigen schrik bewogën.
Lou hij haar, ondanks- hare verkleeding, niet herkennen ?
Er viel echter aan geen aarzelen of terugtreden te denken.
ZtJ gvermeesterde dus het gevopi van angst, dat haar overviel,
en volgde de edellieden.
-by herinnerde zich, de waarschuwing van Etna zich -,voor
Joris en voor al de personen -te wantfoitven die met iden

valschen eremijt ' in betrekking stonden.,"
Toen hij den marki e s van &homburg, govpigd -door den graaf
van , Oudburg en den graaf van Rosenberg, zag binnenkpipen,soolig
J9risOen,heyigste verwonderd op, elluelde de binn.e\uitedenOtt
te gemoet.
wenschten de binnentredenden, te gemoet met betuigingen van
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Zijn blik viel nu ook op den jongen edelman, die eerstgenoemde vergezelde, en eensklaps kwam een zonderlinge uitdrukking over zijn gelaat.
gad hij Angela herkend ?
-- Welk wonder werd er dan dezen nacht verricht, riep hij,
dat ik u alien op vrijen voet en in doze woning zie !
-4– Flier is onze redder, zei de markies van Schomberg, Angela
aanwijzend.
- Bedriegen zich mit* oogen niet ? . . . riep de eremijt.
Is dat werkelijkheid of eene speling mijner. zinnen ? Zoo spreken.de hield hij zijnen scherpen doordringenden bilk op het jonge
meisje gericht.
— Uwe uitroepingen, antwoordde Angela op hooghartigen
toon, terwiji zij den valschen kerel in de oogen keek, zouden
doen veronderstellen dat gij mij kent. Nochtans ik kan mij niet
herinneren waar of wanneer wij elkander zouden ontmoet- hebben •
— Zoo ge meent met mij komeclie te moeten spelen, is dit
zooals gij 't goedvindt, maar mij verschalken dat gaat zoo gemakkelijk niet. Doze woorden fluisterde Joris aan het oor van
Angela,, terwiji, de overige personen bij de tafel plaats namen
zoodat gen hunner jets van het gesprokene gehoord had.
Alvorens Angela tijd had to antwoorden, ging Joris op luiden
toon voort :
— Indien deze jonge edelman u waarlijk gored heeft, moot
het gezegd zijn dat gij geen knapper redder verlangen kondet.
Wildon verdient al onzen dank, antwoordde de graaf van
Rozenberg. 1k ken zijhe -zuster van af hare prilste jeugd en ik
verklaar dat de heldenmoed van den brooder alleen door de deugd
der zuster ge6venaard wordt.
— Ha, gij hebt eene zuster, sprak Joris zijnen blik andermaal
op het, meisje vestigend, maar die blik zeide duidelijk dat hij geen
woord van Rozenberg's bewering geloofde.
— Het schijiit mij, sprak Angela, dat wij onze reis zoo spoedig mogelijk willen voortzetten, althans indien de edele hereren
denken dat zij hies op het kasteel niet in voldoende veiligheid
zijn. Wie weet of op dit oogenblik niet reeds mannen zijn
gezonden om ons op te sporen. Er is dus geen . -tijd to Yerliezen.
— Gij hebt gelijk, sprak de - markies van Schomberg, binnen.
vijf minuten zijn wij te paard.
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Ik heb echter vooraf een woord aan de baronnes te zeggen.
- Gij kunt haar op dit oogenblik niet storen, heer markies,
zei do baronnes is in onderhoud met ridder Ernest van
Colmar.
— Ernest van Colmar, riep de graaf van Oudburg met zulke
heftigheid dat niemand, zelfs Joris met zijne kattenoogen niet, de
hevige ontroering bemerkte die zich hij 't hooren van dien naam
van Angela meester maakte.
Het jonge meisje nochtans ontstelde zoo hevig, dat zij zich
aan de leuning van haren stoel moest vasthouden.
Wat koint die bedrieger bier zoeken Wat uitstaans heeft
de baronnes van Hamelen met hem ? riep van Oudburg, meer
en meer opgewonden.
— Ik heb thans den tijd niet u uitleggingen te geven, zei
Joris. Zelfs zou ik u van dit onderhoud niet hebben gesproken,
indien wij van den afloop van dit onderhoud niet de belangrijkste uitslagen te verwachten hadden. Die van Colmar inderdaad is geen bedrieger.
• •
— Maar . . .
— 1k bid u, heer graaf van Oudburg, doe thans geen o andere
vragen. Binnen enkele dagen zullen wij in uw kasteel eene
vergadering 'louden en daar de gewichtige zakén bespreken die
ik in de laatste dag:en vernomen heb.
Op dit oogenblik traden twee dienaars in. de zaal die elk eene
sdhotel met koude gerechten droegen.
Joris wierp eenen blik op den zandlooper en bemerkte met angst
dat middernacht voorbij was.
Hij ging naar een der dienstboqen toe en fluisterend zei hij
- Beveel aan de gewapende dienaars dat zij onmiddellijk naar
de zaal der Vazen gaan en zich meester maken van (len ridder,
dien zij or zullen aantreffen.
De dienaar boog en verliet de zaalf.
Joris vervoegde daarna de drie edellieden die aan de tafel
zaten.
Op hetzelfde oogenblik editor verliet Angela, het vertrek.
Waarheen toch begeeft zich onze jongo vriend ? riep Joris,
rechtspringend en terzelfder tijd liep hij naar do deur.' Hij veronderstelde dadelijk dat het jonge meisje het bevel gehoorcV had
aan den dienaar gegeven. In dit vermoeden word hij dan ook
spoedig versterkt, want toen hij de deur bereikte langs welke
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Angela verdwenen was, vond hij die deur reeds langs den buitenkairt versperd.
4 Toen zij in den gang was, bemerkte Angela den dienaar die
de bevelen van Joris ontvangen had. Zij volgde hem op zekeren
afeand en zag hem weldra in een vertrek, aan het tegenovergestelde 'uiteinde van den gang, verdwijnen.
Zij ging in dezelfde richting voort en verborg zich achter eene
marmeren zuil.
Nauwelijks stond ze hier, of zij zag drie gemaskerde en gewapende mannen die, door den dienaar goleid, naar de zaal der
Vazen stapten waar wij ze zagen binnenstormen en Ernest van
Colmar omringen.
Angela trok den degen, en, onbeschroomd, volgde zij de band ieten.

VIJF EN VEERTIGSTE HOOFDSTUKI

Hoe Ernest van Colmar en Angela
zieh door hunne vijanden
heensloegen.

en paar woorden zullen voldoende wezen em den
, lezer op de hoogte van den toestand to brengen.
.,;
t,*
De baronnes van Hamelen was, bij het verschijnen
.
der
wapenknechten,
recht gesprongen en had een vreug_
i•
,
_
, dekreet geslaakt.
Zij was gered.
Ten minste, dat meende zij !

0
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De plolselinge verschijning van den onbekenden ridder deed
haar een kreet van ontzetting uitbrengen.
Zelfs de gemaskerde mannen schenen zoo zeer verrast en verschrikt, dat zij een oogenblik besluiteloos staan bleven.
Dit oogenblik maakte Ernest van Colmar zich ten ' nutte.
Hij ssprong zijwaarts, trok zijn degen en plaatste zich naast
zijnen onbekenden en onverwachten verdediger.
De baronnes van Hamelen ging te werk als eene razende
furies Zij riep en tierde en dwong de gemaskerde kerels vooruit
te dringen.
Zulks geschiedde inderdaad.
— Moed, riep de baronnes, tracht ze van de deur verwijderd
te houden, ik loop om hulp te halen.
Op dit oogenblik doorboorde Angela een der aanvallers die
levenloos ' ter aarde storte.
Ernest van Colmar velde een tweede neer.
Bij dit zicht verbleekte de baronnes. Doch, onbeweeglijk
als aan den grond genageld, bleef ze het strijdtooneel aanstaren.
De tegenpartij stond nu twee man tegen twee.
De kansen waren dus met meer gelijkheid verdeeld. Het gevecht echter duurde nu slechts nog een halve minulit, want
Ernest van Colmar doorboorde zijn tegenstander het hart terwiji
de aanvaller van Angela zich over gat
Nu de baronnes geen uitweg meer zag, nu zij tot ervaring
kwam dat de zoo zeer geduchte vreemde ridder meester bleef
van den toestand, kende hare wanhoop en woede geene 'Wen
meer.
Bewusteloos zeeg zij neer, overmeesterd door haren angst.
Op dezen stond echter werd de deur der zaal opengeworpen,
en zes andere gewapende ° dienaars snelden hunne meesteres en
hunne makkers ter hulp.
Zij hadden de kreten der baronnes en het wapengekletter
gehoord en waren hierheen gesneld.
— Moed, mood! riep Ernest van Colmar zijn hem nbg onbekenden ,verdediger toe, laat ons trachten ons door deze bandieten
heen te slaan en den benedengang te bQreilwn ; dan zijn wij
gered !
'Ernest van Colmar herinnerde zich dat de jonge Ermach hem
wachtte.
Hoe hooger de nood steeg, hoe dringerder het gevaar werd,
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hoe moediger Augela zich verdedig de. Zij wist dat zij; en den
ridder reddeloos verloren waren zoo de boeven de bovenhand
kregen.
Twee der dienaars lagen weldra doodelijk gewond ter neder.
Door een onverklaarbaar, doch hoogst gelukkig, Coeval hadden
geen van beide verdedigers tot nu toe eenige kwetsuur bekomen.
Door eene wanhopige poging gelukte het hun zich eon weg
door de aanvallers to banen en tot bij de deur door te dringen.
Woedender hernam het gevecht op den drempel, doch eene
uiterste poging van Ernest van Colmar dreef de gewapende kinechten
naar het midden der zaal terug, -joist op het oogenblik dat de
baronnes tot het bewustzijn terugkeerde en andermaal de zaal
van hare angst- en hulpkreten weergalmen deed.
— Trek terug, ga achteruit, moedige kamper, riep Ernest tot
Angela, tracht de deur to bereiken en die voor onze aanvallers
te versperren.
Angela plaatste zich nu achter den ridder die inmiddels nog
een der aanvallers had neergeyeld en bereikte weldra de deur,
Ernest van Colmar sprong nu haastig in den gang, onmiddellijk
door Angela gevolgd die den grendel voor de deur school.
— Tot nu bleef dp overwinning langs onze zijde, riep Ernest
van Colmar, laat ons nu trachten in den marmeren gang to komen.
Zij liepen nu zooveel ze konden do trappen af, hun van blood
druipende degens nog ' steeds in de hand houdend.
Het kleine vertrek waarin Angela Joris en de Brie -edellieden
had opgesloten, weerstond nog altijd aan het woedend gebeuk
van Joris, wiens vermaledijdingen men in den gang akelig hoorde
weergalmen.
Ernest van Colmar en Angela kwamen in den gang waar
Ermach hen, volgens afspraak met van Colmar, wachtte.
Hier liepen zij evenwel op eene lijfwacht van acht kloeke en
van kop tot teen gewapende kerels, die last hadden gekregen de
edellieden ,te vergezellen op hunnen nachtelijken tocht.
Joris, die eindelijk gelukt was de deur te aoen openspringen
kwam' op hetzelfde oogenblik aan het andere einde van den gang
aangeloopen.
Errnach Of Ernest van Colmar eenteeken dat hij hem volgeirzoude.
Een oogwenk later was hij onder de trap verdwenen.
Ernest had Angela bij den arm gegrepen, en haar voor zich
uitduwend grendelde hij zelf deur van het gewelf waarin zij zich
thans bevonden.
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De wachters kwamen te laat om na hen in dezen gang te
dringen.
— En nu, riep Ermach, indien uw levers u lief is, maakt dan
spoed, want 't is noodig dat wij op onze vervolgers tijd winnen.
Volgt mij.
Dit zeggende begon Ermach zoo snel hij kon te loopen, op de
hielen gevolgd door Angela en Ernest van Colmar.
— Ili geloof dat wij hen ontkomen zullen, sprak Ermach steeds
doorloopende ; wij moeten den uitgang van dit gewelf bereiken
alvorens zij daar aangekomen zijn en daartoe bestaat er beste
leans.
Immers, in den gang kunnen zij niet ; rijden zij langs buiten
te paard, dan moeten zij een zeer grooten omweg maken wegens
het bosch, en gaan ze te voet dan hebben wij zooveel op hen
vooruit, dat zij .ons Loch niet inhalen.
Zij liepen nog geruimen tijd voort, tot men eindelijk voor eene
geslotene poort stond.
Ermach eehter had die spoedig geopend en nu bereikte men
weldra de in het bosch gelegene kleine verlarene kapel wa at rachter de gang uiikwam.
Ermach geleidde zijne twee beschermelingen door het diehte
houtgewas.
— Wij liebben ze ! klonk eensklaps een spottend geroep en
terzelfdertijd sprongen een zestal gewapende mannen uit een
boschje boomen te voorschijn.
Ernest van Colmar en Angela stonden spoedig ter verdeding
gereed, doch Ermach werd eensklaps door een der mannen 'ten
gronde geworpen.
Joris, want die was het welke de mannen hierheen gevoerd
- had, stiet een honenden grijnslach uit en zich over den jongen
schildknaap bukkend ging hij hem zijne dagge in het hart totoien
toen hij zelfs eensklaps een zoo geweldigen slag op den arm.kreeg
dat de dagge zijne hand ontsnapte.
't Was van Colmar die, eensklaps het gevaar bemerkend waarin
Ermach verkeerde, deze, ter hulp gesneld was. De knaap was
middellerwijl overeind gesprongen.
De makkers van Joris snelden dezen ter hulp, want de valsche
eremijt was met een kroet van smart ter aarde gezonken.
Dit oogenblik maakten zich, de vluchtelingen ten nutte en eenige
oogenblikken later warm zij op de groote baan.
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Ermach bracht hen naast den weg in een soort van kreupelboschje om ( eenige minuten uit te rusten, alien waren buiten
adem.
- Oij hebt mij het leven gered, wendde zich Ernest van
Colmar tot Angela, Zeg mij dus wien ik mijnen dank moet betuigen, want ik heb de eer niet u te kennen.
- Daarover spreken wij later, antwoordde Angela.
Vertel mij ten minste hoe gij zoo ter goeder ure verscheent
om mij te verdedigen.
- Dat ware eene veel te lange geschiedenis, meende Angela.
— 't Is deze jonge edelman, speak Ermach thans, die de gevangenen van Zitzka bevrijd heeft.
— Zijn de graaf van Oudburg en zijne makkers dan vrij ?
vroeg van Colmar op den toon der grootstc verbazing.
- Ja, heer ridder, antwoordde Angela. 1k had plechtig mijn
woord gegeven hen te bevrijden al moest ik bij de onderneming
ook mijn leven inschieten.
Ik geloof dat wij best zullen doen her te scheiden. Naar
Brussel durf ik mij niet begeven, wiji ik vrees door een der
mannen van Zitzka herkend en aangehouden te worden. Ik hoop
echter dat wij ons spoedig zullen terugzien.
— Morgen verlaat ik het land, sprak Ernest van Colmar, het
is mij onmogelijk dit vertrek zelfs een dag uit fe stellen.
Hoe zullen wij ons dus weerzien
— Om welk uur vertrekt gij morgen ?
- Bij zonsopgang zal ik mij buiten de Naamsche poort bevinden,
zei van Colmar.
— Zoo gij het goedvindt, zult ge mij daar aantreffen, antwoordde
Angela. Ik zal u tot op zekeren afstand vergezellen en, voegde
zij er op zonderlingen toon bij, wanneer wij de torens van
Oudburg zullen in 't oogkrijgen zal ik u ophelderen wie ik ben en met
welke inzichten ik handel. Tot dan toe gelieve mij toe te laten
mijn geheim te bewaren.
— Het zij zooals ge verkiest, antwoordde van Colmar, thans
zullen wij dus afscheid nemen ;want ik ben gejaagd om te Brussel
terug te zijn.
- Bij zonsopgang ontmoet ge mij buiten de poort, zei Ankela
nog en, als ik u bidden mag., gelieve dan een paard voor mij
mede te brengen.
Ernest van Colmar en zijn nieuwen schildknaap Ermach begaven
zich op weg in de richting der stad ; Angela bleef in het bosch.
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ZES EN VEERTIGSTE HOOFDSTUK

Op

weg naar Weenen.

aags na het gebeurde jn 't vorige hoofdstuk verhaald,
was Ernest van Colmar reeds vroeg te been.
Hij had een slapeloozen nacht doorgebracht, en
toen hij reeds v66r zon§opgang opstond en zich aankleedde, wist hij nog niet wat hem te doen stond.
Hij had beloofil Belgic te verlaten en zich met de staatsaan.gelegen.heden niet nicer in te laten. Hij verpandde daarop zijn
woord omdat hij, wanneer hij zulks deed, wel overtuigd meende
te wezen dat de geheimen (lie alles omhulde waarin hij van (zijne
aankomst te Brussel at, betrokken was, zouden opgeklaard Worcien.
Wel integendeel. Dichter en dichter waren die geheimen steeds
geworden en nieuwe vijanden had hij zien te voorschijn treden.
Zijne twee schildknapen waren verdwenen: Eon oogen11ik had
hij gehoopt hun spoor ' terug to linden in de woning dier zon&Hinge baronnes van Hamelen voor wie een geheimzinnig
schrijven hem gewaarschuwd had. Datzelfde schrijven het kwam
van Zitzka daarvan hield van Colmar zich overtuigd herinnerde hem tevens zijne belofte Brussel to verlaten en naar Weenen
terug te keeren.
De Aartshertogin is in veiligheid tegen elke list en alle
lagen die de vijandela van 't land tegen haar zouden willeti on« dernemen, en gij zelf moogt verzekerd wezen dat uwe be-
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« langen meer door uw vertrek dan door uw blijven zullen ge« vorderd worden. »
Ernest van Colmar las en herlas dien laatsten zin.
Men had dus aan zijn woord getwifeld ? Men veronderstelde
dat hij niet vertrekken zou ? Het was dus klaar dat men zijne
tegenwoordigheid vreesde.
Al die bedenkingen doordwaailden nog eens van Colmar's brein
terwip hij zich kleedde.
Eensklaps echter kwam hij tot een besluit. Hij zou gaan.
Eerst echter zou hij zekerheid hebben nopens den inhoud van
den brief.
Beslist trail van Colmar uit zijne kamer, gaf bevel de paarden
te zadelen en een uur later verlieten vier ruiters de stall langs
de Naamsche poort.
Voorop reden Ernest van Colmar en Erniach.
Op enkele stappen achter hen kwamen twee dienaars waarvan
eene een onbOreden paard met den Loom meevoerde.
Nauwelijks was de groep buiten de poort, of Etna en hare
twee dienstmeiden verschenen.
Toen hij de zuster van Satanals bemerkte, ontstelde Ermach
zoo hevig dat de twee dienaars zulks bemerkten.
Ernest van Colmar zag het niet, evenmin als de naderkomende vrouwen die geen acht op den schildknaap sloegen.
Ernest van Colmar vertelde zijn wedervaren in het kasteel der
baronnes van Hamelen en de gelukkige wijze waarop hij aan
zijne vijanden ontkomen was, dank de heldhaftige tusschenkomst
van een jong onbekende die de groep hier vervoegen mo/ est.
Inderdaad, een paar honderd meters verder op de baan, verscheen de slanke gestalte van Angela Wildon, die nog steeds de
wapenrusting droeg die zij in het paviljoen van Tervueren had
aangetrokken.
Terwiji de jonge heldin te paard steeg, bemerkte Etna voor
het eerst den schildknaap.
Zij sidderde toen haar blik dien van Ermach ontmoette, en
de uitdrukking die uit zijn oog straalde zeide haar dat Zij zich
niet bedrogen had.
Geen van beiden echter toonde verder dat hij den ander kende
en de refs werd voortgezet.
In den namiddag reed men voorbij het kasteel van Oudburg
wiens torentjes men van Op de baan hovel): het groen der boomers
zag uitsteken.
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De jonge redder die Ernest van Colmar vergezelde zou Mier,
volgens zijne eigene bevestiging, afscheid nemen en zich bekend
maken.
Men reed echter verder zonder dat Angela een woord sprak
of in ''t minste gebaarde afscheid to willen nemen van het
gezelschap.
Aileen hadde men kunnen bemerken dat zij een scherpen blik
op Etna wierp, daarna haar paard de sporen gaf en Ernest van
Colmar inhaalde, die een weinig voorop reed.
Heer ridder, indien het geen misbruik maken is van uwe
welwillendheid, zou ik u verzoeken: mij toe to staan u tot in bet
Naamsche to vergezellen en ook tot daar u mijn naam to verzwijgen.
Uw gezelschap, verre van mij to hinderen, is- mij hoogst
aangenaam, antwoordde van Colmar met zijne gewone vriendelijkheid. Gij zult dus handelen naar goeddunken en kunt overtuigd
zijn dat het mij steeds het grootste genoegen doen zal u bij mij
to houden.
Angela kleurde van genoegen bij het hooven Bier woorden,
en de rein word voortgezet.

ZEVEN EN VEERTTGSTE HOOFDSTUK

Een nachtelijk drama

ij 't vallen van den avond bereikte men een tamelijk groot gasthof, eene Bier oucle, ruime afspanningen, waar de reiziger steeds zeker was eene wel
voorzieue tafel, een good bed en de gulste .gastvrijheid
to zullen vinden.
Op voorstel van Ernest van Colmar zou men hies een nacht
overbrengen,
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De gastheer, zijne vrouw en de mannelijke en vrouwelijke
dienstboden snelden tQe ' wanneer zij de groep voor de afspanning
zagen halt maken.
Die jonge edelman met zijne gouden spoteen en aristocratisch
uiterlijk, de rijke kleedij van Etna. den schildknaap, de twee
meiden en de twee rijknechten duidden den waard aan dat hij
met heel voorname gasten te doen had en daarom dienden ze
ook als dusdanig ontvangen en onthaald te worden.
Voor elk der gasten werd eene kamer beschikbaar gesteld, en,
ten einde zich van den tamelijk- vermoeienden rit wat op te
frisschen, begaven alien zich oogenblikkelijk daarheen.
In den gang ontmoette Etna den jongen schildknaap.
— Ik moet met u spreken, Ermach, zeide ze, vergezel mij naar
mijne kamer.
— Ga voor, Marlette, antwoordde de knaap op ijskouden toon.
— Zwijg ! gebood Etna, bij 't hooren van dien naam verbleekend,
ik verbied u mij nog ooit zoo aan te spreken.
Daarna keerde zij zich plotselings om en ging naar hare kamer.
Ermach volgde haar.
— Wat verlangt gij van mij ? vroeg -hij op eenen toon die
van ontroering trilde.
— Ermach, antwoordde het jonge meisje, wij zullen vrienden
zijn. Gij neemt mijne vriendschap aan, niet waar ?
— Wat zou mij die vriendschap baten ? hernam de jongeling
met bitterheid. Een ander gevoel is het dat in miju boezem brandt;
liefde heet \ dat gevoel, liefde, grenzelooze, wanhopige t liefde voor
u, die mij hebt afgewezen, verschopt als een hond . . . .
— Ermach, riep Etna verschrikt over die ontstuimige losbarsting, . Ermach, ik bezweer u, kom tot bezinning, wees kalm en
vergeet niet -waar wij zijn.
— Gij hebt mij geroepen, antwoordde de jonge man, zeg, wat
gij te zeggen hebt.
— Verzaak aan die liefde, die ik niet deelen kan, sprak Etna
nu i op zachten toon, terwijl zij de hand van den jongeling greep
en die zachtjes drukte. Verzaak en aanyaard mijne oprechte,
mijne welgemeende en onverdeelde vriendschap.
— Genoeg, Mariette, zoo onderbvak haar de knaap : tot nu
toe was er slechts voor Oen gevoel plaats in mijn hart.
Thans echter is er een tweede gevoel bijgeslopen.
— En welk is dit gevoel?
— Wraak ! riep Ermach, en zijne oogen vlamden.
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- Vermetele ! riep Etna, hoe durft gij zoo spreken tegen mij ?
Heb ik dan de geringste verplichting jegens it ?
— Verplichting ? neen, doch zoo gij niet in staat zijt mij uwe
liefde te schenken, omdat dit gevoel zich niet laat dwingen
noch gebieden, is het mij even onmogelijk dit gevoel in mijn
hart te versmachten.
- Ermach, hernam Etna, ik smeek er u om, vergeet mij,
verlaat mij en maak mij niet ongelukkiger dan het noodlot mij
reeds gemaakt heett. Verged mij de opbruisende woorden die ik
tot u sprak.
- U vergeven ! riep Ermach. Medelijden hebben met uw
noodlot Hebt gij dan medelijden gehad wanneer ik voor uwe
voeten geknield lag wanneer ik, waanzinnig van. liefde, om
een enkel aanmoedigend woord gesmeekt heb Zeg, Etna, herinnert gij u dien stond ?
Ik zal dien nooit vergeten en nooit zal ik mij voldoende kunnen
wreken over den smaad mijne liefde aangedaan. Zeg herrinner
u toch hoe gij mij hebt verstooten, veracht en . . . .
— En toch zult ge mij vergiffenis schenken.
Ja, gij zult mij vergiffenis schenken ! riep Etna op den toon der
d iepste vertwij fel ing.
- Nooit, antwoordde Ermach.
Etna richtte zich nu eensklaps uitdagend vooP hem op.
- Veriaat deze kamer, sprak ze gebiedend en wacht u mij
wit nog met uwe liefde te vervolgen, of ik ook zdl mij wreken
Gij wilt dus den oorlog, antwoordde Ermach op dreigenden
toon, vrij goed, ik verwittig u echter dat de kansen ongelijk
zijn en ‘ gij spoedig vernietigd, verpletterd voor mijne voeten
kruipen zult.
— Maar in 's Hemels naam, Ermach, wat wilt ge toch doen
doen lijden zooals ik op dit oogènblik lijd.
— En hoe zult ge dat bewerken ?
- Gij bemint een ander . . • •
- Gij bedriegt u, rier Etna verschrikt.
— En die ander heet ridder Ernest van Colmar, ging Ermach
voort zonder op de onderbreking van het meisje acht te
Etna antwoordde niet meer.
Zij stond daar met op de schouders gezonken hoofd, met k1oppend harte doch zonder wil, zonder denkkracht.
Die woorden van Ermach, die bekentenis, welke de knaap
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kwam uit te spreken, had zij zich zelve nooit durven doen. Zou
het dan waar wezen ?
Bemindel zij werkelijk den jongen vreemdeling ?
— 0 ! riep Ermach, als raadde hij wat er op dit oogenblik in
de ziel van Etna omging, het is onnoodig langer te ontkennen.
De brandende blik, dien gij op den ridder wierpt then gij h em
dezen morgen buiten de poort aantroft, de wijze waarop gij gedurende de reis steeds getracht hebt in zijne nabijheid te wezen,
dat alles zegt mij duidelijk . . . . .
— Zwijg ! Ja, ik bemin Ernest van Colmar.
— Die edelman heeft mij eenen grooten dienst bewezen door
mij uit het afschuwelijk verblijf te ontvoeren, dat men het Witte
Huis noemt . . . .
Het Witte Huis ! Mariette, herhaalde Ermach eenen zonderlingen
nadruk op die laatste woorden leggand.
Omdat ik hem dankbaar ben, omdat ik hem die dankbaarheid
feitelijk bewijzen wil, acht ik het mijn plicht hem zekere bijzonderheden bekend te maken.
— Ermach, gij hebt gezworen de geheimen van het Witte
Huis te bewaren.
— Aan mijn eed zal ik getrouw blijven, hernam de schildknaap. Zonder hem te schenden kan ik evenwel aan Ernest van
Colmar zekere Bingen vertellen . . . .
— Neen, o neen, Ermach, zoo wreed zult ge niet zijn, riep
Etna smeekend de gevouwde handen naar Ermach verheffénd. Gij
wilt mij Loch niet doen sberven . . . .
Ermach staarde spottend op de smeekende vrouw.
— En waarom zou ik niet ? . . . zei hij na een poos.
— Omdat gij een goed en edelmoedig hart hebt en niet wreedaardig mijn levensbestaan verwoesten zult.
— En heeft zuster Marikte ook Been good en edelmoedig hart ?
En heeft zij daarom niettemin mijn geluk niet verwoest ?
— Is er dan niets wat u kan tot modelijden stemmen ?
— Misschien. Indien gij mij de geheimen van Zitzka wilt toevertrouwen, indien gij er- in toestemt cone andere voorwaarde
te vervullen, die ik u straks zal doen kennen, dan zal ik zwijgen
als het graf en nooit zal ridder van Colmar, die het voorrecht
uwer liefde geniet, vermoeden in welke verschrikkelijke geheimen
gij ingewijd en betrokken zijt.
Etna dacht eene wijl na.
Dan sprak zij eensklaps ,op vastberaden Loon :
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— Ik neem uwe voorwaarden aan ; straks, wanneer alles in de
afspanning zal te ruste zijn, ontmoet ik u in den gang bij de
kamer die u aangewezen is. Ga nu, ga spoedig opdat niemand
onze afwezigheid vermoede of achterdocht koestere.
— 0, ik bemin u ! riep ' Ermacli met vervoering ; ik wil u
dienen, uw slaaf worden.
— Ga, ga, bid ik u, sprak Etna gejaagd, wanneer men u in
deze kamer ziet, is alles verloren.
Ermach gehoorzaamde eindelijk en ging naar beneden.
Toen hij weg was, trachte Etna zooveel mogelijk de sporen to
verdrijven die dit onderhoud op- haar gelaten had ; zij bekoelde
haar getaat met frich water en toen zij weer beneden in de
gelagkamer kwam, waar middelerwip het avondmaal was opgediend, kon men niets in heur van 't voorgevallene bespeuren.
Ernest van Colmar verzocht haar aan tafel aan zijne zijne
plaats to nemen.
Wat hij echter ook deed of beproefde om eenig gesprek aan
den gang te brengen, dit gelukte hem niet.
Het eetmaal liep . dus stilzwijgend of en niet zoodra was het
laatste gerecht opgediend, of al de dischgenooten stonden recht en
trokken zich in hunne wederzijdsche kamers terug.
Ofschoon Ernest van Colmar een slapeloozen nacht had door-)
gebracht en hij door den rit tamelijk vermoeid was, gelukte het
hem toch niet de oogen te sluiten.
Eindelijk stond hij op, kleedde zich aan, ging naar het venster, opende dat en blikte naar buiten. Daar bleef hij meer dan
een uur staan mijmeren en volgde in den geest de gebeurtenissen, die zich in de laatste dagen met zulke geheimzinnige snelheld hadden opgevolgd
Lang dacht en herdacht hij over de gebeurtenissen in het Witte
Huis voorgevallen. Allengs kwam hij tot de overtuiging dat de
woning der baronnes van Hamelen tot vereeniging der leden van
de geheime sekte Nan de BRONZEN VROUW diende.
Hoe meer hij nadacht, hoe grooter zijne begeerte werd to
vernemen wat er eigenlijk in het Witte Huis voorviel, welke
geheimen, en misschien welke misdaden, daarin gepleegd werden.
Gehoor gevende ' aan den drang dezer gedachten, besloot van
Colmar den jongen Ermach te ondervragen.
Wie weet, zei hij tot zich zelven, misschien slaapt de knaap nog
niet en kan hij mij dadelijk ophelderingen geven.
Daar hij niemand in de afspanning wilde storen, opende van
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rnest van Colmar stapte zachtjes door den gang waarin
volslagene duisternis heerschte.
'Hij had, bij de aankomst in de harberg, de kamer
van Ermach bezocht, en wist ze in ,de duisternis
gemakkelijk terug te vinden..
Nauwelijks overigens had hij een paar stappen in den gang
gedaan, of hij bestatigde, niet zonder verbazing, dat de deur
van Ermach's kamer op een kir stond en dat er eene smalle
strook licht door de opening in den gang viel.
Behoedzaam ging hij voort.
Hij kwam bij do deur en stiet ze zachtjes open.
Op den drempel echter bleef hij als aan den grond genageld
staan.
Eon zonderling tooneel trof zijde verbaasde oogen.
Ermach lag gausch gekleed op het bed uitgestrekt en scheen
in diepen slaad gedompelq. 1
Voor het bed stond eene witte gedaante met blonde lokken,
die haar over schouders en rug in golvende strooming neder'
.
daalden.
In de linkerhand hield zij eene brandende lamp, terwiji de
rechtere langs haar lichaam afhing.
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Met strakke blikken staarde zij den slapende aan.
— Hij slaapt vast, murmelde de_ gedaante, het slaapmiddel, dat
ik behe' ndig in zijn glas wist te mengen, heeft zijn gewOon uitwerksel gedaan.
'en, veranderde eensklaps de uitdrukking van haar beeldschoon
geittt.
ramschap, haat, en eene - vastberadene hartstochtelijkheid
schenen hare trekken to vervormen en, snel als de bliksem, ging
de rechterarm omhoog en even snel plofte hij op den slapende
wien een kleine scherpe- dolk het hart doorboorde .. .
Een kreet van afgrijzen kwam . over van Colmar's lippen, en,
ten proof aan de hevigste ontsteltenis, sprong hij in de kamer.
-- Etna ! schreeuwde hij uit al zijne macht, Etna, wat ge
duet is ijselijk
Het plotselings verschijnen van den jongen ridder maakte op
Etna, want die was het, een machtigen indruk.
De arm die de lamp vasthield, bleef opgeheven ; de rechterarm bleef strak auitgestr-ekt als ware hij eensklaps met stijve
verlamming geslagen ; de vingers waren in denzelfden toestand
als toen zij den dolk omknelden, doch deze was in de Borst blijven
iteken.
Zij sprak geen woord, hare half gesloten , lippen waren aschgrafiw, hare oogen waren verstorven haar blik schuw onbestemd.
,ten ' oogenblik stonden zij sprakeloos teg' enover elkander hij, de
goede edele man, met zijn dapper hart en zijne' gevoelige ziel,
zij,, de hartstochtelijke, plichtige vrouw.
Beiden waren zoo ontzet dat geen hunner een woord uitbrengeri kon.
.Eindelijk ging van Colmar naar het bed waarop de vermoorde
sehildknaap lag.
Alle huip echter kwam te laat ; de dolk was recht in het hart
gedrongen en de stoot was met zulke hevige handigheid toegebracht, dat het nief to verwonderen was dat de vermoorde geen
enkelen kreet geslaakt had.
— Etna, hoe is het mogelijk ? sprak van Colmar eindelijk met
nauw hoorbare stem. Eene moord
- Genade ! heb medelijden met mil riep Etna op hertverscheurenden toon, terwijl zij eindelijk uit den staat van verdooving
ontwaakte waarin de ontzetting haar gebracht had.
— Etna . . . . 't is ontzettend ... afschuwelijk .. . afschuwelijk !
hernam Ernest van Colmar op denzelfden doffen toon, Welke
verontsohuldiging zult gij voor dit bloedig wanbedrijf inbrengen ?
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Etna brak „in , luide- snikken los.
De jonge ridder liet haar een oogenblik aan- hare smart over.
— Etna, sprak hij na eene poos, zeg mij welke reden gij hadt
deze misdaad te liedrijven. Zijne stem klonk hard, verwijtend.
0 die redon bestaan ! zij bestaan ! riep Etna zich aan de laatste
woorden van den ridder vastklemmend als de drenkeling aan
de plank die hem misschien redden zal.
Geloof mij, heer ridder, ik ben veeleer te beklap,.en dan te
bestraffen.
Alles Miter loopt noodlottig samen OM mij in uwe oogen onwaardig te maken, om mij uwe achting te doen verliezen . . .
En andermaal bedekte zij zich het gelaat met beide handen
en begon zij weer hartstochtelijk te snikken.
— 1k ben verloren, snikte zij, verloren. en ik die gehoopt had
u tot vriend te -houden.
— Uw vriend, ja, sprak van Colmar plechtig, die hadde ik
insgelijks gewenscht te blijven. Doch ik bezweer u, Etna, herinner
u het bloedig tooneel dat bij het elzenboschje op de boorden der
Zenne plaats greep.
Dat was insgelijks een tooneel van bloed en moord ; zie wat
hier thans gepleegd is, nogmaals bloed en de . . . dood.
— Ja, gij hebt gelijk ! Doch om 's Hemels willo, foam . mij
niet, smeekte Etna, en, de handen - you-wend, viel zij op de knieen.
Ik week u, aanhooi mij een enkel oogenblik !. Ik weet daf ik
uwe vriendschap verliezen zal, dat ik mij voor eeuwig van u
verwijderen moet ; maar voor niets ter wereld wil ik dat gij
mij van vrijwilligen moord beschuldigen zoudt.
Neen, deze knaap had mij op verschrikkelijke , wijze uitgedaagd, want er zijn van die beleedingingen, heer, die een engel
tot eendi-misdaad zouden' leiden.
— En welke zijn ' die beleedigigen, Etna ? vroeg van Colmar.
— Het_ ware eene te lange geschiedenis u die the,ns te melden,
hernam Etna. Overigens voegde zij erbij ter\Vij1 zij opstond, er
blijft mJ niet anders te doen dan voor immer van u , te gaan en
u heden voOr eeuwig vaarwel te zeggen.
Deze woorden werden op doffen toon uitgesproken', en Ernest
van Colmar bemerkte daaraan zoowel als aan de sombere uitdrukking van Etna's oog, dat zij een akelig inzicht verborg.
— Gij spreekt van mij een eeuwig vaarwel te zeggen. Wat
denkt gij clan te doen ?
Morgen, bij 't krieken van den dug, 'zal in (le herberg-iedereen.

268

ROZE KATE

reeds weten welk bloedig drama in den afgeloopen nacht Voorviel.
Wat zullen wij antwoorden ?_
Etna boog sprakeloos het hoofd.
Ernest van Colmar scheen verpletterd.
0 ! riep hij na eene poos, waarom heb ik aan Satanals
beloofd u tot geleider te dienen !
— Debt gij berouw aan Satanais 11W woord gegeven te hebben
omdat Etna uwer zoo onwaardig geworden is ? vrog de jonge
vrouw met droeve stem.
Neen, edele ridder, zoo klein van hart, zoo weinig edelmoedig
zijt ge niet dan dat gij onrechtvaardig worden zou. Satanals is
steeds uwe vriendschap waardig gebleven en, hoe schuldig hare
zuster ook eze, zult gij haar torch niet uwe vriendschap
onttrekken.
smeek u heer ridder, zeg mij dat Satanals, uit hoofde mijner
misdaden, niet uit uwe achting gestooten werd.
,— God behoede mij ooit zoo onrechtvaardig jegens uwe zuster
te worden, sprak van Colmar levendig en,- zijn blik op Etna
richtend, zag hij . hoe eene uitdrukking over hare trekken kwam,
die van de hoogste zaligheid getuigde.
— Dank, duizpdmaal dank voor deze bevestiging, riep het
meisje opgetogen. Want mijne zuster ben ik zoo innig verkleefd,
dat het mij eeuwig smarten zou haar uwe achting uit hoofdc
mijner misdaden te doen verliezen.
- Dit is niet te vreezen dock ging Ernest van Colmar voort,
de nacht vordert en nog is er niets beslist.
— Heer van Colmar, antwoordde Etna, ik moet u dankbaar
zijn voor de bezorgdheid die gij mij bet9ont. De misdaad\ 1=pribercr en daaraan valt niet te denken. Gelukte men er zelfs in het
lijk weg td brengen, dan zouden de met blo6d- bevlekte bedlakens mij toch- verraden en aanklagen. Het is dus lioodzakelijk
dat de misdaad openlijk worde bekend gemaakt en dat ik mij
ads de plichtige verklare.
— Maar de gevolgen, de gevolgen riep van Colmar opgewonden
- Vrees niets, hernam Etna, hare oogen naar den ridder
richtend, welke ook de gevaren zijn die mij , dreigen, ik
verzeker u dat ik er mij aan zal onttrekken' ; w,at ik echter
verhoeden wil dat is verdenking op anderen to laten
vallen.
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— Maar zijt gij wel zeker die gevaren te kunnen ontwijken
— 0, zoo zeker als dat - maar eenigszins mogelijk is in den?
toestand waarin- ik mij bevind, antwoordde Etna.
Doch indien de hulp, ,--v-aarop ik reken, mij kwame te ontbreken,
dan hangt mijne vrijheid van u af.
Binnen enkele uren zou het magistraat der stad hier zijn,
zoo Zitzka niet in den omtrek ware en door zijne aanwezigheid
het gerecht verwijderd hielde ; hij is echter de man niet eene
misdaad ongestraft te laten, en de booswichten hebben meer van
zijne gerechtigheid te vreezen dan van deze die in de hoofdstad
plechtig Hof houdt.
't Is dus wellicht in de handen der Bohemers dat ik vallen zal.
— Welnu, wat zou ik in dit geval voor u doen kunnen ? vroeg
van Colmar.
— De aanvoerder zal op uwe vraag, onmiddelljjk -de deur
mijner gevangenis doen ontsluiten.
— Ik begrijp niet waarom hij zulks doen zou, hernam van
Colmar.,
— Gij vergeet dezen talisman, zei Etna op den ring wijzend
die van Colmar aan den vinger droeg.
— Inderdaad ! riep de jonge ridder, ik ben gelukkig in de
gelegenheid te wezen de kraeht van dezen . ring ten uwen
gunste te beproeven zoo zulks noodzakelijk werd.
— Wat er verder nu ook gebeure, sprak Etna op vastbeslisten toon, de rampzalige gebeurtenissen van heden nacht hebben
mijne reis onderbroken, -en mijn voorstel, u naar Weenen te
vergezellen, moet ik opgeven. Voortaan zal ik slechts eene arme,
verlatene, vluchtende zwerfster wezen.
— Etna. . .
•
— Neen, ik smeek u, edele heer ridder, tracht mij van dit
besluit niet at' te brengen. Uwe woorden zouden enkel voor gevolg hebben mij het afscheid bitterder te maken, mij het gewicht
der misdaad drukkender te doen gevoelen en mijn zonderling
noodlot nog, verschrikkelijker te- doen schijnen.
— Staat uw besluit dan zoo vast, Etna, dat geone beweegredens daar nog iets aan kunnen veranderen ? vroeg van Colmar
op een toon die aanduidde hoe innig hij met het lot van het
arme meisje begaan was.
— Niets, heer ridder, hernam Etna, kan iets daaraan .veran-
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deren. Het is derhalve beter clat wij ons een eeuwig vaarwel
zeggm erg onmiddellijk afscheid van elkander nemen.
De oogen der schoone Ooslersehe schoten vol tranen die -weldra
overvloedig over hare wangen stroomden.
,De jonge edelman reikte haar de hand tot afseheid, wierp een
laatsten blik vol medelijden op het meisje, en verliet de
kamer.
Etna bleef alleen met het lijk van haar slachtoffer !
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Hoe Etna haat- woord hield tegenover. den edelman.

en half uur na het afscheid tusschen het jonge meisje
en den jongen ridder, klonk er een hevig geklop op
•c4 de kamerdeur van den waard.
frLA Op
Dit kloppen, in 't geheimzinnig stil van den donkeren
nacht, had lets naars, jets onheilspellends.
Verschrikt schoot de waard uit zijnen slaap op, en met van angst
kloppend hart zat hij in het bed overeind, nog niet recht wetend
of hij dat zonderling geluid alleen in zijnen slaap gehoord had, dan
wel of er in werkelijkheid geklopt was geworden.
Niet lang duurde zijn twijfel, want bijna op hetzelfde oogenbilk herhaal&en zich de slagen, die bonzend door het stille huffs
dreunden.
— Wie daar ? hijgde de waard.
— Doe open ! klonk daarbuiten eene gebiedende vrouwenstem.
- Wat verlangt ge zoo laat in den nacht ? vroeg de waard.
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— Open de deur, hernam de stem, het overige verneemt gij
nailer.
De waard deed zijne vrouw opstaan om de deur te openers en
te vernemen wat er gaande was.
De waardin gehoorzaamde.
Nauw _echter had zij de deur geopend of zij rdeinsde verschrikt
achteruit.
Naast de deur stond tegen den muur geleund, eene jonge vrouwengestalte geheimzinnig door het weifelend nachtlicht beschenen.
Die jonge vrouw was Etna ; haren en kleederen waren verward, het gelaat was aschgrauw en hare oogen, die als 't ware
uit het gelaat dreigden te springen, stonden zoo sprak en akelig,
dat de waardin er waarlijk benauwd om werd.
- Zeg mij, jonlivrouw, sprak ze eindelijk, zeg mij, bid ik
wat er gebeurd is.
— Zeg dat uw man opsta en mij onmiddellijk volge, antwoordde
Etna op somberen Loon.
De waardin deed wat haar geboden werd. De waard en zij
zelve kleedden zich metterhaast.
Beiden gevoelden dat er jets verschrikkelijks op handen was,
doch zij waren zoo zeer ontsteld dat geen hunner er aandacht
zijne gevoelens aan eenander uit te drukken.
Maakt spoed, riep Etna van buiten in den gang.
— Wij zijn gereed, jonkvrouw, zei de waard nit zijne kamer
tredend ; doch, ik bid u, zeg ons wat de oorzaak is van (lit
nachtelijk tooneel. Zijn er dieven in huis ?
— Vraagt niets en volgt mij zei Etna en térzelver.
tijd richtte zij zich naar de kamer die Ermach was aangewezen
geworden.
Zij ging die kamer binnen, gdvolgd door den waard en diens
vrouw, nam de lamp van de tafel en, deze in de hoogte heffend,
trail zij eensklaps voor het bed.
Het uitwerksel, op het echtpaar teweeggebracht, was ontzettend 1
- Geen noodeloos gekerm, sprak Etna, geen geroep.
- Een moord zuchtte de waard, en zijne knieen knikten.
— Een moord, gilde de vrouw, een moord in ons huis, in
deze kamer !
- Ik ben de moordenares . . . . . sprak Etna zonder op die uitroepingen acht te slaan.'
- Gij, jonkvrouw ! riep de ontstelde waard, dat is immers
onmogelijk
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De man meende dat Etna door het afgrijselijke der gebeurtenis getfoffen, plotselings krankzinnig geworden was.
De waardin was nu zoo hevig ontzet dat zij, de handen boven
het hoofd samenslaande, roepend en kermend de kamer uitliep
en den gang en het gansche huis met haar huilen vervulde.
Be kreten « moord ! » hulp ! » weergalmden akelig in het
eenzame huis, en weldra stond alles in rep en roer, ,en weldra
waren al de bewoners en de gasten op de hoogte van de verschrikkelijke gebeurtenis.
Wat Etna betreft, deze was naar hare kamer gegaan en sloot
zich daar op in afwachting van • de gebeurtenissen die volgen
moesten.
Iniusschen was de waard naar van Colmar' s kamer geloopen.
Met eenige woorden legde hij snikkend uit wat er gebeurd was
en, zonder verder tijdverlies, zond hij een zijner knechten uit.
om 'burgemeester en overheden te gaan verwittigen.
Een ander der knechten kreeg bevel onder het venster der
kamer van Etna op wacht te blijven stain en een derde werd
van binnen in den gang voor de deur geplaatst.
krieken van den dag kwam eene troep ruiters voor de
herberg, aangeleid door den burgemeester.
Die ruiters waren, inderdaad, zooals Etna voorzien had, soldaten in dienst van Zitzka, aangevoerd door een officier.
Be burgemeester, een aanhanger van Zitzka, verzocht den
officier de knechten, door den waard op s wacht gesteld, door
twee van zijne manschappen te laten aflossen.
,Daarna liet hij zich de kamer der misdaad, aanwijzen en trad
er binnen. Na een vluchtig onderzoek verzocht de burgemeester
hem naar de kamer der jonkvrouw te brengen, die voorgaf
den moord bedreven te hebben.
Etna zat in hare kamer, thsschen de twee dienstmeisjes Linda
en Beatrix. Zij was hevig ontsteld en antwoordde niet op de
vragen, npch op de vertroostingen der twee jonge meisjes. Hare
oogen schitterden met zulken ongemeenen glans dat Linda en
Beatrix ernstig bekommerd waren over den geestestoestand hunner
jonge meesteres.
Toen de waard op de deur , klopte en de burgemeester , bevool
dat men in naam der justitie openen zou, gebood- Etna met een
handgebaar den grendel weg to schuiven.
Linda ging en gehoorzaamde.
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Then de burgemeester binnentrad stond Etna op en groette
eerbiedig den binnentredende.
— Jonkvrouw, sprak de grijsaard, is het waar hetgeen mij
bevestigd word, dan zoudt ge in den afgeloopen nacht u schuldig
erkend hebben van eene misdaad, zoo gruwelijk, dat men zicli te
vergeefs - afvraagt hoe het mogelijk is dat den mensch zoo wreedaardig zijn kan.
— Men heeft u de waarheid gezegd, antwoordde Etna.
— Is het mogelijk ! riep de burgmeester, gij . , . . . . .
— Daze hand volbracht de misdaad, zuchtte Etna, terwijl zij
de rechterhand ophief.
— Dan moet gij_ op ergerlijke wijze beleedigd geworden zijn,
hernam de burgemeester.
— Dat was ook inderdaad het geval.
— Wat er ook van ztj, ik ben verplicht u te -verzoeken mij
te volgen.
— Ik smeek u, gun mij een paar uren tijds, sprak Etna.
— Waarom dit uitstel ?
— 1k heb voor heden, in deze herberg, eene samenkomst
afgesproken met eene mijner bloedverwanten, de eenigste die
mij op garde duurbaar is. Indien gij mij dwingt onmiddellijk to
vertrekken, vrees ik haar nooit meer weer te, zien.
— Wie is deze bloedverwante ?
— Mijne zuster.
— Mag ik niets naders over haar vernemen ?
— Zij is alleen gekend onder den naam van Satanais.
— Satanas ! riep de burgemeester, de zonderlinge jonge
vrouw, die geruimen tijd in het legerkamp van den heldhaftigen
Zitzka verbleef ?
— Dezelfde.
— En is die uwe zuster ? vroeg de burgemeester terwiji zijn
blik met meer gevoel, met uitdrukking van diep rnedelijden op
het jonge meisje rusten bleef.
— Ik ben inderdaad hare ongelukkige zuster, antwoordde Etna.
— Dan zal ik uwe bede inwilligen, hernam de burgemeester,
want ik weet hoe groot de genegenheid is die Zitzka uwe zuster
toedraagt.
— Dank, heer burgemeester, dank voor dit blijk van deelneming en genegenheid.
Mag ik thans nog eon verzoek doen ?
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— Spreek, wat nik tegenstrijdig is met mijne ambtsplichten
is u op voorhand toegestaan.
— Geller dan last te geven aan de wachten die mij bewaken,
mijne zuster te laten binnenkomen zoodra zij zich in de herberg
aanbiedt.
— Wie er zich ook aanbiede om u te spreken zal ongehinderd
mogen in- en uitgaan, antwoordde de burgemeester.
Etna drukte nogmaals haren dank uit, waarna de magistraat
haar groette en de kamer verliet.
Nauw echter was de deur achter hem dicht, of eene uitdrukking van zegenpralende vreugde kwam over Etna's gelaat.
Zich tot Beatrix en Linda keerend sprak ze met opgewondenheid :
— Luistert, mijn trouwe vriendinnen, welk het plan is dat ik
heb opgevat en dat gij mij zult helpen ten uitvoer brengen ;
luistert, en verliest geen woord van hetgeen ik u zeggen ga.
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enige minuten nadat de burgemeester de kamer van.
Etna verlaten had, were de deur dier kamer geopend en Linda maakte zich gereed in den gang te
treden.
De soldaat trail nader.
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— Goeden morgen, juffer Linda, sprak hij ,lachend.
— Hoe kent . ge mij ? vroeg het jonge meisje.
— Wel zeker, wie in 't kamp zou u niet kennen ! Hoe dikwijls
werd gij met brandende blikken nagekeken als gij met Beatrix
uwe, meesteresse, jonkvrouw Satanals op hare -wandelingen naar
de hut van Judde-Marie of hare tochtjes in het bosch vergezeldet.
Maar, zeg eens, ging de soldaat fluisterend voort, ik wist niet
dat Satanals eene zuster had, en ik zou deze wel eens '-willen
zien, want ik heb bevel iedereen te laten in- of uit to gaan,
behalve ' natuurlijk de gevangene zelve, en ik ken haar niet !
— Dat zal gemakkelijk genoeg zijn, antwoordde Linda. 1k ga
terug in de kamer en zal de deur laten openstaan zoodat gij
onze meesterese op uw gemak kunt gado slaan.
Linda opende de deur en wisselde een blik van verstandhouding
met Etna ; het , dienstineisje nam een neusdoek dat op een tafeltje
lag en vërliet de kamer ; zij trok de deur achter zich toe en
bled in den gang -staan.
— Welke wonderschoone vrouw ! zei de soldaat, het sprekend
evenbeeld harer zuster Satanals ! Aileen de kleur der haren verschillen. Ook de tint der huid is anders.
— Gelijk gij zegt, iedereen wordt getroffen door die wonderljjke gelijkenis. Nu moet ik voort. Leg mij eens wanneer wordt
gij afgelost ?
— Binnen een uur, loch waarom die vraag ?
— Omdat gij aan uw kameraad de gelijkenis en het verschil
van beide zusters moet uitleggen, want gij zult toch niet eischen
dat ik de kamer zou openen om mijne meesteres te toonen
telkens als een andere schildwacht voor de deur wordt gezet ?
De soldaat knikte ten teeken van verstandhouding en Linda
ging naar de kamer waarin zij met Beatrix den naat had doorgebracht.
Enkele oogenblikken later kwam zij terug met een pak kleederen en, na nog eenige woorden met den -schildwacht gesproken
te hebben, verdween ze in de kamer van Etna.
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De tweede inichildwaeht.

ene uur verliep.
De wacht werd afgelost.
Nauwelijks stond de nieuwe schildknaap daar, of
Linda , trad weer uit de kamer.
— Eerbiedig gegroet juffeir Linda, sprak ,de soldaat.
— Zijt gij dat, Gombert ? sprak Linda met opgewekte stem,
hoe verheugt het mij u weer te zien !
Weet gij 't nog, [toeii ik u de laatste maal zag, stondt gij op
wacht voor de tent van Satanals.
— Inderdaad ja, ik herinner mij dat zeer wel, antwoordde de
soldaat. Mij ook verheugt het u weer te zien, al moot ik anderzips ook betreuren dal het in zulke droeve ontstandigheden
is.
— Droef, inderdaad, antwoordde Linda.
— Het heeft mij ten zeerste bevreemd te vernemen dat Satanas
eene zuster heeft.
- Wie zeide u zulks ?
— Wel mijn kameraad die zooeven hier was.
- .Ha ! hij gaf u dus het wachtwoord over, zei Linda.
Ja.
- Zei hij u dat Saanais op dit. oogenblik bij hare zuster is ?
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— Satanais hier ! riep Gombert. Neen, daar zei hij geen woord
van. Het is mogelijk flat _ zij hier . binnen _ gekomen is zonder
dat hare komst is bemerkt geworden ?
— Wel, dat weet - ik ook niet. Zijt gii overigens zeker dat
zij ongemerkt hier gekomen is ?
---- Zeker ben ik er niet van; want ik was in den stal bij de
paarden torn men mij _riep dat het • tijd was de wacht te nemen.
1k spoedde mij toen hierheen en, nu ik er wel op nadenk,
zal Satanais _intusschen zijn binnen gekomen.
— WaarschijnlOk is zij in alle - geval hier en dat is het bijzo-ndei-ste, zei Linda.
Op dit oogenblik werd de deur der kamer geopend en Terscheen Beatrix, die op den drempel staan bleef.
' — Linda sprak ze, kom, jonkvrouw Satanals wil den hoofdman opzoeken, zich aan zijne voeten werpen en hem smeeken
medelijden met hare zuster te hebben ; alvorens echter heen to
gaan wil zij ii eenige mededeelingen doen.
— Ik kom, antwoordde , het dienstmeisje, en meteen trad_ zij
in de kamer. Gombert stapte weer met gemeten tred door den
gang, zonder zich echter meer dan vijf schreden van de deur te
verwijderen.
Na enkele oogenblikken traden Beatrix en Lihda met betraande
oogen in den gang.
— Wat is thans weer aan de hand ? Kreegt ge nogmaals
reden tot ver-driet ?
— Hebben wij dan geene reden genoeg, snikte Linda. De twee
zusters nemen afscheid en dit afscheid is inderdaad hartverscheurend,
— 1k heb werkelijk medelijden met de arme meisje, z' eiGombert.
— Binnen een oogenblik zal Satanals - de kamer verlaten,
— Moge zij gelukken in hare liefderijke zending, zuchtte
Gombert.
Nauwelijks had hij die woorden gesproken of Satanals trad in
den gang.
Ja, dat was wel inderdaad Satanals zooals wij ze- onze lezers
hebben voorgesteld ! Over haar gelaat echter lag een spoor van
diepen weemoed.
Zij trok- de deur ' achter haar dicht en beantwoordde den groet
van den schildknaap met een vriendelijk hoofdknikje.
— Vaarwel, zei Satanals, zich tot de twee weenende_ meisjes
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wendend. Gaat terug bij mijne arme zuster en troost haar zooveel
zulks in uwe macht is. Ili, van mijnen kant, zal alles beproeven
wat in mijne macht is om haar spoedig ter hulp to komen.
— Dat God uwe pogingen ondersteune, sprak 6ombert, en mocht
uwe zuster spoedig aan de gevaren ontkomen die haar thans
omringen.
Teen de schildknaap weer de oogen ophief, die hij voor de
blikken 'van Satanals had neOrgeslagen, was deze laatste reeds
ten einde den gang.
Linda en Beatrix gingen terug in de kamer van Etna.
De soldaat staipte weer over en weer in den breeden gang.
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De Ring van Zitzka.

p , dit oogenblik Arad de waard der herberg in de
gelagzaal waar zich thus de burgemeester met de
manschappèn bevOnd.
Pe waard fluiste'rde den burgemeester eenige woorden
in het oor, waarna deze opstond.
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1k bid- u mij te verontschuldigen, zoo sprak hij tot Angela en
tot van Colmar, wier verhoor hij bezig was at te nemen, ik
moet u voor enkele oogenblikken verlaten.
Daarna verliet hij de gelagkamer voorafgegaan door den
waard.
— Een gevaar hangt mij boven het hoofd, sprak Angela zoodra hij weg was.
Ik heb een voorgeV-oel dat de - mannen van Zitzka mijn spoor
ontdekt hebben.
— Welk ook dit gevaar weze, antwoordde Ernest van Colmar,
heb vertrouwen in mijne dankbaarheid en. in s mijne vriendschap.
Een oogenblik later werd de deur andermaal geopend en de
magistraat, gevolgd door een aanvoerder van Zitzka,. trad
binnen.
Vooraleer de deur weer gesloten werd, bemerkten Angela en
van Colmar eene troop s±erk gewapentle mannen die in het
portaal ,stonden.
— Houdt dezen man hier aan, riep de aanvoerder, Angela aanwijzend. Angela sloeg de hand aan Karen degen en van Colmar
trok zijn zwaard.
— Vermijd geweld, sprak de magistraat op een toon die tevens
klonk als een bevel en als een gebed.
Om der wille van uwen hoogen rang, zou ik deze aanhouding
hebben willen doeh zonder gerucht of schandaal to verwekkien;
doch, zoo gij, niettegenstaande wilt geweld gebruiken, vergeet
niet dat wij mansterk zijn.
— Gij hebt gelijk, antwoordde Angela, ik wil niet dat er, om
mijnentwille, een enkelen druppel blood vergoten worde, ik keef
mij over.
— Een oogenblik ! riep van Colman op hevigen toon. Dat
men ons ten minste de reden dozer aanhouding geve.
— Luister dan, sprak de magistraat een papier uit den zak
halend. Drie gevangenen, door Zitzka in het Paviljoen van Terveuren weerhouden, zijn ontsnapt. Degene, die hen daarin behuipzaam was, had zich vooraf meesler gemaakt van eene wapenrusting
die hij in eene der zalen van het paNiljoeri gevonden heeft.
OnmiddelliSk warden - naar alle streken manschappen uitgezonden
met last, de gevangenen op to sporen. Een dier mansehappen is
in het gasthof aangekomen. Nu gij mijne uitleggingen gehoord
hebt, besloot de , magistraat, hoop ik dat gij geen -tegenstand
moor bieden zult en.ons althans niet in de onaangename verplichting
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stellen zult dwang te gebruiken.
— Gij zult dezen jongeling niet aanraken (Ian nadat gij u over
mijn lichaam heeu een weg tot hem zultgebaand hebben, riep
van Colmar voor Angela Wildon tredend.
- Laat in (tit geval de soldaten binnen komen, zei de magistraat zich - naar de deur riehtend.
- Een oogenblik, riep de - officier ! Terzelver tijd narn hij den
magistraat bij de mouw van zijn jas en frok hem van de deur
/weg waarvan hij reeds de klink in de hand hield.
— Zie, fluisterde hij.
— Ha ! riep de magistraat die nu- eensklaps den ring bemerkte die van Colmar aan den vinger droeg.
Meer ridder, sprak hij nu - terug naar 't midden der kamer
tredend, verzet u teen de aanliouding v.tu den jongen vreemdoling die zich jegens Zitzka aan zulk groot verraad plichtig
maakte ?
Gewis en ik zal niet duldén dat men lets uitriehte waartegen -ik mij desnoods met 't geweld der wapenen zou verzet
hebben.
— In dit geval, antwoordde de magistraat het hoofd buigend,
blijft -mij alleen over eerbiedig te gehoorzamen en aanzie ik mij
als ontslagen van' alle verantwoordèlijkheid.
Luitenant. zoo wendde hij zich tot den offleier, geef uwe mannen
bevel zich terug te trekken.
1k ga, sprak de officier, en stapte heen.
Bijna onmiddellijk kwam hij terug.
Ik verneem van de mansehappen, zei hij, dat Satanals
hier geweest is en hare zuster -bezoeht heeft.
Wij kunnen derhalve de gevangenene medevoeren.
Gij hebt -gelijk, laat ons gaan, antwoordde de burgemeester.
- Satangs ! riep Ernest van Colmar' op den teen der hoogste
verbazing. Is die waarlijk hier geweest ?
- Gelijk ik 4,1 zeg, antwoordde de aanvoerder,' zij was over
enkele minuten in de afspanning.
- Ik moet Etna zien, ik moot haar spreken, zei van
Colmar.
Wil mij .derhalve de toelating geven, zoo wendde hij zieh tot
den burgemeester. eon klein onderhoud ink haar te hebben.
— 1k ,begeef _mij bij haar, om te vragen of zij erin toestemt
u to ontvangen.
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Zii zon zich als edeintan yerkleeden -blz10130
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De , magistraat verliet de kamer.
'Erne' 'St'van Colmar- verviel in eene zwaarmoedige stemming.
EciAnsklai* wePd de - deur met geweld_ géopend.
Op den -drenipel verseheen de o'ude magistraat hij hield
de eene hand Beatrix,-met de andere
pals oilakneld- en hij trok
de tee meisjes met geweld in de kamer.
Op ' het gelaat van beide jonge meisjes las men eene ditdruk,
king van zegepralende vr6ugde- en 't bleek wel duidelijk dai s geen
barer, zieh, in 't minst bekommerde over het gevaar daf haar
Are-lee.
Wat is er ? Wat gebeurt er .! riep de aanvoerder.
Wat ,er gebeurt
hijgde de grijsaard, is versehrikketijk
. Etna .. . is ontsnapt !
geirangene

30
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Eene Verse/Alining.
:Oodanig was de ontsteltenis door - deie
wekt, dat- geen der aanwezige persOnen de min of
rn er, spottende kalmte van Ernest van Colmar beinerkte.
Terwip de overige per-sonen ikreten van verbazi'ng
slaakten, de armen in de lucht wierpen en van den eenen
-hoek cr kamer na,ar den - aild(ren liepen, stond hij, met gekruiste
armen , _ tegen ilen se' houwmaritel- geleund.HO had ziQh, immers mm of_nieer - aan deze ontknooping ,ver-
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wacht en op dit oogenblik trachtte hij in zijn geest het geheimzinnige to doordringen dat de persoonlijkheden of de persoonlijkheid van Satanais-Etna oinhulde.
- Deze zaak mopt in den klare getrokken warden, sprak de
magistraat toen hij Linda en Beatrix in de kamer gebracht had,
en al degenen die tot doze vlucht medegeholpen hebben zullen
op ioorbeeldige wijze gestraft warden,.
- Hebt gij reeds bevelen geg9ven, vroeg, de aanvoerder der
Bohemers, om de vluchtelinge te achterhalen ?
-Neon ! riep de ouderling, al deze gebeurtenissen hebben mij
zoodanig ontsteld dat ik er niet eens aan gedacht hebt,
— 1k ga dan aanstonds mijne manschappen naar de vei schillende richtingen. uitzenden. Wellicht gelukt het ons nog de '.gevangene op te sporen en in te halen.
- Alvorens aan dit gedacht gevolg te geven, sprak de magistraat, zult ge mij de twee schidwachten zenden die last hadden
de kamer te bewaken waarin Etna opgesloten werd.
Ik wil mij overtuigen of ze goon schuld hebben aan modeplichtig4eid.
De officier ,ging, en kwam enkele oogenblikken daarna terug met
de twee bedoelde mannen.
Degeen die ander de vensters had op post gestaan wist niets
to yerklaren hij had niets gezien of gehoord en word dan ook
dadelijk hen gezonden.
wait de twee betreft die in den gang gestaan hadOen werden
nituiver' in verhoor genomen.
De eerste vertelde zijne samenspraak met Linda.
De bohemer verkFaarde dat hij Satanal's niet binnen cle kamer
harer zi.ister -had zien gaan maar _hij voegde daarbij dat Lulks
wel zou kunnen geschied zijn terwiji hij met Linda in gesprek
was.
Gombert werd op zijne beurt onderhoord.,
Hij verklaarde dat Linda hem verhaalt had dat SatanaTs -op dit
oogenblik ' Met Etna in onderhoud was, dat hij Satanais uit 'de
kamer had zien kornen, dat zij tot hem gesiiroken. had ; ,dock hoe
-het mogelijk was Jiat Etna ontsnappen kon zonder gezien td
worden, da.0 kon hij zich noch verklaren, noch voorstellen.
dat de gevangene_ nog in de kamer was terZijt ge
wiji gij Met Linda In gesprek waart ?
Zeker, hoer magistraat, ik hoarde Naar spreken.
Kendet gij Etta ?
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- Ik* kende haar, niet en zag haar heden slechts voor de
eerste maal.
— Is het dan _niet mogelijk dat gij Etna voor 'Satanais genomen
hebt ?
— 0 neon', de twee zusters gelOken wel op - elkander voor wat
de gelaatstrekken efi de uitdrukking der oogeti betreft, loch voor
't-overige is Etna blond als de granen, terwiji Satanals zwart-is
als de nacht.
- Ik zie, hernam de magistraat, __dat gij inderdaad de twee
lusters gezien hebt en het onwaarschijnlijk zijn zou de eene voor
de andere genomen te hebben.
- Er is tooverij in 't spel ! zei de soldaat.
- -Tooverij of hekserij, riep de magistraat wij moeten klaar
in deze zaak zien.•
Zich daarop tot Beatrix en Linda ke€rend zette hij zijn onderzoek voort :
- Jonge meisjes, zei hij, door, uw hardwekkig stilzwijgen houdt
gij den regelmatigen gang van liet gerecht tegen. Eene zware
verantwoordelijkheid rust op u en ik wil u niet langer verberken dat -ik al de strengheid aanwenden zal zoo gij in uw koppig
besluit volhardt.
De meisjes bogen het hoofd en bleven. zwijgend.
— -Oa is onbetwistbaar, hernam de inagistraat, dat gij op tie
hoogte zijt van het sgebeurde. Ik vermoed dat een der twee
schadwachten door u werd omgekocht en 'dat het dank zijne
omkooping aan Etna gelukt is dit huffs to verlaten.
onschuldig ben.
— Linda, riep Gombert, gij wok wel dat
— En sik _ ben even onschuldig als GomberH riep de tweede
schildwacht.
aan te hooren en mij to gelooven, sprak Linda
Gélief
thans op vastberaden toon. Ik zweer u plechtig dat dezer
,beide mannen - plichtig is aan het hun ten laste gelegd verraad.
Ilc wil zelfs ahierbij voegen dat het onderhoud dat ik met elk
hunner had vooraf beraamd was en: deel maakte van het
ontw'oir'apen. , plan waardoor- mijne meesteres ontsnappeh
bp mij dus, op mij alleen, moet al- de schuld Vallen,ik alleen
ben plichtig.
lie officier gal reeds - bevel het meisje\ :aan :te howler' toen hij
door Ernest van Colmar werd ter z- ijde getrokken'
- de gevangenen vrij Wen, sprak hij.
Gij zuit
— Vrii ? met welk re,cht ? vreeg; de- officier.
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— Gij vergeet den ring, sprak van Colmar.
— Inderdaad !
Zich daarna tot •den _magistraat wendend, sprak de officier :
— Ik geloof dat onze zending bier afgeloopen is. De heer
ridder verlangt dat het onderzoek gestaakt worde, hij v-raagt
dit en staaft zijnen eisch met het voorbrengen van den ring.
— In dit geval kunnen wij inderdaad alle verder onderzoek
opgeven, antwoordde de magistraat, laat ons derhalve gaan.
Het geschiedde zooals hij zei.
Een oogenblik later bleef de ridder van Colmar met de beide
jonge meisjes en met Angela Wildon alleen.
— Welk is thans uw inzi ght ? vroeg hij aan Linda en Beatrix ?
— Onze reis voorfzetten en dit, zoo uwe Hoogheid het toelaat,
onder hare bescherming. Weldra zullen wij nieuwe bevelen
ontvangen.
— 't Is wel, antwoordde van Colmar, binnen een oogenblik vertrekken wij.
Dadelijk werden daarop met den waard de voorwaarden besproken
waaronder hij zich met de begrafenis van Ermach gelasten zou
en de kleine troep zette zijn tocht voort.
Er werd weinig gesproken.
Ernest van Colmar vooral was eenzaam en afgetrokken.
Blijkbaar verontrustten hem de dramatische gebeurtenissen die
hem sedert zijn verblijf in BelgiO schenen to vervolgen.
Tegen den avond bereikte men eene andere afspanning waarin
het gezelschap zijn intrek nam.
Het was niet zonder een gevoel vain - heimelijken angst dat
Ernest van Colmar zijne kamer betrok.
Inderdaad het scheen hem als moeste lien nacht weer jets
zonderlings voorvallen.
Ging hij Etna terug zien ?
Wat was van haar geworden ?
Waarom doodle zij den jongen schildknaap ?
Vanwaar kwam het zonderlinge, sterke gevoel van genegenheid
dat hem beurtelings aantrok en afstiet als hij aan het blonde
meisje dacht en waarom dacht hij nu maar immer voort aan de
zuster van Satanals ?
Satanals ! Niet zoodra vloog die naam door zijne gedachteN,
of Ernest van Colmar werd met eene siddering bevangen.
Zou hij Satanais nooit moor weerzien ?
Gansch den dag door had hij gehoopi Oat zij hem ergens op de
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baan zou verschenen zijn, (loch die zoo vurig gewenschte en
gehoopte verschijning deed zich niet voor.
Dergelijke en veel andere soortelijke gedachten en gevoelens
bestormden van Colmar's geest en joegen- den slaap van zijne
sponde.
Eindelijk scheen het hem tegen den morgen te zullen gelukken
een weinig rust te vinden.
Zijne oogen sloten zich en Ernest van Colmar sluimerde in.
Toen werd zachtjes de deur zijner kamer opengeduwd.
Als eene schaduwe sloop eene gedaante door de smalle opening
in het_ vertrek, en ware het niet dat men het ruischen harer
zijden kleeding gehoord hadde, zou men gemeend hebben een
geest to zien, zoo , geheimzinnig stil schoof zij voort.
Op de 'tafel brandde nog met een weifelend viammetje de lamp
die Ernest van Colmar vergeten had uit to dooven.
Op hetzelve oogenblik richtte zich de ridder overeind in zijn
bed, wreef zich de oogen uit en keek met Aerwonderden blik
naar de verschijning die midden in de kamer bij de tafel stond,
haar gelaat naar het bed gekeerd.
- Satanals ! klonk de stem van van Colmar.
De gedaante verroerde niet, doch een glimlach helderde hare
schoone trekken op.
Zij deed een paar stappen in de richting van het bed.
Zij was gekleed als den dag waarop Ernest van Colmar haar
de eerste maal in het Bohemerskamp van het Zonieenbosch ontmoot had.
Ernest van Colmar werd door deze geheimzinnige verschijning
in verrukking gebracht.
Nooit had hem het wonderbare meisje zoo volmaakt schobn
geschenen als in dezen nacht.
— Waak ik inderdaad, of is deze hemelsche verschijning slechts
een droombeeld riep hij vol verrukking.
— Neon, het is werkelijkkheid hetgene gij ziet, antwoordde
Satanals. Ik kwam omdat ik het noodzakelijk acht u in te lichten
en uitlegging to geven over de jongste gebeurtenissen.
— 0 jonkvrouw ! riep de jonge ridder, wie gij ook zijn moogt,
ik bezweer u niet heen to gaan alvorens mij de zekerheid
hebben gegeven dat wij elkander zullen weerzien.
Een zonclerlinge glans schitterde uit Satanals oogen bij 't vernemen deer. be de.
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— Helaas antwoordde zij na eene korte pauze, ik vrees dat
dit oogenblik nooit komen zal
Ik mbet u thans voor goed verlaten, u wellicht voor eeuwig
vaarwel zeggen. Morgen vroeg zal ik u een eind wegs vergezellen.
Dit zeggende was 8atanals de deur genaderd en voor dat
Ernest van .Colmar den wensch kon uitdrukken die hem op de
lippen lag en waardoor hij het vreemde wezen zou verzocht
hebben nog niet heen to gaan, was Satanale verdwenen en werd
de deur gesloten.
Ernest van Colmar sprong op.
Volsiagene duisternis heerschte echter in het vertrek vijl de
lamp inmiddels was uitgegaan.
Heb ik gedroomd ? vroeg zich . de ridder af? Hoe komt
Satanais telkens zoo geheimzinnig in mijne kamer ? 't Zal inderdaad maar een Broom geweest zijn, ging hij voort en 'wierp
zich weder op zijne legerstede.

VIER EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK

Vertrek van Angela.
•--4 •

morgendschemering drong door de dichtgeschoven
gordijnen en gaf aan de voorwerpen dit weifelende
uitzicht welke ons zoo vaak aan schimmen en 'spoken
denken doet die uit het half grijze donker opdoemen
Angela Wildon sliep nog rustig.
Eensklaps echter ontwaakte zij.
Een kreet, een nitroep van verbazing en van gramschap tevens
had haar oor getroffen.
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Beangstigd richtte' zij zich overeind. Voor haar stond Etna !
— Stilte, sprak deze op gebiedenden toon. Daarna keerde Etna
hare blikken naar de kleederen die op een stoel naast het bed
lagen.
— Inderdaad, zei ze als tot zich zelve sprekend, dat is wel
wezenlijk de kleeding waarcnder zij zich verborg ! en ik had
mij werkelijk niet bedrogen,
— Bedrogen , waarin ? vroeg Angela.
—7Dat gij niet tot het sterke geslacht behoordet, sprat( Etna op
zonderlingen toon.
Gij verbergt u en hebt daar w. ellicht de beste reden toe.
Doch luister wel naar hetgeen ik u zeggen ga.
Toen gij uit de Zenne 'gered werd gaf ik bevel u liefderijk te
verplegen en ik nam u mede naar mijne vertrekken in het
Paviljoen van Tervueren. Gij weet hoe ik u daar de gastvrijheld schonk en hoe vriendelijk gij er bejegend werd.
- — Inderdaad, onderbrak haar Angela, gij waart goed en edelmoedig voor mij en gij zult mij thans wellicht van ondankbaarheld beschuldigen.
— En niet zonder reden want zeg mij zelve- of Angela Wildon
niet schandelijk misbruik maakte van het vertrouwen haar geschonken ?
— Inderdaad, de schijn is tegen mij. .11( had, om zeer gewichtige reden, het plan gesmeed de gevangenen vrij te maken_ en
dit plan stond vast alvorens ik -het groot genoegen had door u
als vriendin bejegend te worden.
— Ik wil thans de drijfveer uwer handelwijze niet opzoeken
noch bespreken, alleen vraag - ik dat gij mij van uwe dankbaarheid een bewijs gevet.
— Spreek, ik ben bereid u dit bewijs to geven.
— 1k wensch dat gij onmiddellijk het gezelschap van den
ridden Ernest van Colmar verlaten zoudt.
Die woorden sprak Etna terwijl zij Karen doordringenden blik
op Angela gevestigd hield.
- Onmiddelliji( ? vroeg, deze met . gebroken stem.
— Zonder ander v.erwijl dan streng noodig is om hem vaarwel
te zeggen.
— Etna, antwoordde Angela, ik wil u bewijzen dat ik geen
ondankbaar hart heb, ik zar doen wat gij verlangt.
— Heb dank ! . . . riep Etna vreugdevol, - heb dank ! Nog eerie
bede echter heb ik tot u te richten, beloof mij dat Ernest van

TREURSPEL DER SMEDEN

289

Colmar nooit weten zal dat ik u gesproken heb en dat het om mijnentwil geschiedt dat gij hem verlaat.
Zonder het antwoord van het meisje of te wachten verliet
Etna haastig de kamer.
Dadelijk daarna stond Angela op, kleedde zich aan en met
pijnlijk kloppend hart trad zij naar Ernest van Colmar toe, die
zich op dit oogcnblik op het binnenhof der afspanning beyond.
Met zijne gewoue vriendelijkheid wenschte deze den jongen
onbekende goeden morgen en vroeg of de nacht goed geweest
was.
Angela deed zich Oweld aan om kalm to blijven en niets te
laten merken van de hevige ontroering die haar' bemeesterde:
Ik kom heer ridder, sprak ze na zijn morgengroet beantwoord te hebben, om afscheid te nemen en u vaarwel te zeggen.
— Nu reeds ! riep van Colmar. Zeg mij - dan ten minste hoe
k u mijne c1ankbaarheid betoonen kan voor al de diensten mij
door u bewezen. Spreek., ik ben machtig en hoop weidra zekeren
invloed te hebben aan het Oostenrijksche Hof.
Op dit oogenblik verscheen in de deur der afspanning $atangs,
gevolgd door Beatrix en Linda.
Angela onderdrukte met moeite eon kreet van bewondering zoo
schoon scheen haar deze jonge vrouw in hare rijke Oostersche
kleederdracht.
Zij bemerkte nu ook den glans van genoegen, ja van geluk, die
zich op Ernest van Colmar's gelaat vertoonde en in haar hart
gevoelde zij cone scheurende smart.
— Isom, sprak de ridder, ik wil u de schoone zuster van Etna
voorstellen. In haar bijzijn zult ge mij uw na;am _doen -kennen
opdat zij ook wete welke groote mate van dankbaarheid ik u
schuldig ben !
0 neon ! neon ! riep Angela, en haastig op haar paard
stijgend dat gereed en opgetoomd stond, gal zij het vurige rijdier
de sporen en vlood van daar, Ernest van Colmar in de grootste
verbazing latend over dit onverwijld vertrek.

:Het
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Raze Inte nit de brandende hut
gered.

ij keeren terug naar de afspanning_ waar de schildknaap Ermach in zoo dramatische omstandigheden
gedood werd en laten Ernest van Colmar zijnen weg
naar Oostenrijk voortzetten.
't Was ongeveer acht ure in den morgen toen een
ruiter in - het binnenhof der afspanning stil hield en van het zweet
dampende vard sprong dat dadelijk door een stalknecht bij den
toom werd genomen en naar den stal gebracht werd.
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De ruiter was van middelbaren leeftieid, hoog van gestalte,
forsch van lichaamsbouw, zijne kleeding was gansch bestoven
zoodat het scheen als hadde hij een . grooten rit afgelegd.
De trekken van zijn wezen waren hoekig, scherp geteekend.
Dikke, zwarte wenkbrauwen overschaduwden een paar kleine_
grijze oogen waaruit een blik straalde, die weinig goeds voorspelde.
Bezag men die oogen met aandacht, dan wend men spoedig
overtuigd dat zij vaak onheilspellend konden glinsteren en dat hun
eigenaar een man was tot alles in staat.
Die' persoon ging de gelagkamer binnen, liet zijneTaan de
hooge kaplaarzen zittende sporen rinkelen en wierp met kletterend gerucht zijn zwaard tegen den karat der eikenhouten tafel.
De waard •wam binnen en keek vreesachtig naar den
geruchtmakenden reiziger.
Kom eens hier, menschenstrooper en boerenbedrieger, riep de
ruiter then hij , den waard bemerkte en luister eens wel wat ik
u to zeggen heb. Maar ik heb een ,weergAschen- Borst. Haas
mij derhalve eerst eene kan wijn, maar van achter het patersvatje hoor of, de duivel zal u halen
Op die beleefde uitnoodiging haastte zich de waard de kamer
to verlaten. Weldra kwam hij terug met eene stee pen kan die
hij,' met een tinnen drinkbeker daarnaast, voor den on.vriendelijken
gast op tafel zette.
— Rola, wilt ge mij toeh beet nemen en vreest ge dat ik
in een glas de beroerde kleur van uw brouwsel zo.u. bemerken.
Eon glas wil ik, een holder glas van kristal.
De waard haastte zich den beker weg to nemen.
- Laat staan, gebood de ruiter, gij zult mij _bescheid doers.
De waard haalde een glas schonk het •boordevol , en op bevel
van den gast vulde hij insgelijks den tinnen beker.
De vreemdeling hield het glas tegen het licht dat als goudweefsel door de gordijnen naar binnen drong, en een vergenoegd
lachje helderde zijn onheilspellend gelaat op.
— Op uwe gezondheid, zei hij, en in een teug ledigde hij het°
glas. Vergemiegd smakte hij met de long terwip hij zich een
tweede glas inschonk waarmede hij nu tegen. -den tinnen beker
van den waard tikte die hem daarna bescheid deed.
- Luister, zei de' ruiter en hij began
« Zoo ge aan eene levende ziel, een woord voortvertelt van
hetgeen ik u zeggen ga; sla ik u de hersens
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De waard maakte een gebaar \van schrik dat ook zooveel wilde
zeggen als : « loud uwe geheimen voor u rnaar, -ik hen er niet
belust op.>)
De andere echter _lette daar niet op en ging voort :
« Binnen -eon Oar urea zal hier een lijkstoet voorbijtrekken.
De mannen welke dien sitoei vergezellen hebben het inzicht
uit te rusten en de groote hitte van den dag te laten voQrbijgaan
alvorens hunnen weg voort te zetten. GO zult zorgen dat _alles
in gereedheid is.
— Tot uwen dienst, antwoordde de baas die geruster begon te
worden, al bevreemde het hem oo1 dat men Shier, langs dien
eenzmen kant , van bet bosch, met een lijk kwam aangevoerd.— Wijs mij nu de plaats waar gij den lijkwagen zult laten
uitspannen, want ge begrijpt gemakkelijk dat men dien, noch op
den weg, noch op het binnenhof, zal laten staan.
- Daar is- plaats in het wagenhuis links het voorhof en -ook
ander het afdak acliter den paardenstal, antwoordde de - waard.'
- Laat Sons dat samen eens gaan afzien en zorg dat men ons
intusschen nog een kan wijn brenge. Ook zult gij mij een ontbijt doen klaar zetten.
.
_
De waard stond op, ging naar de keuken. en wenkte daartia
den vreemdeling dat hij hem volgen zou.::-De waard bracht hem eerst naar het wagenhuis. Hiertoe kreeg
men to-egang -door eene breede poort terwiil men aan de overlangs `eene smallere deur op het achterhof kwam en van
daar in den thin die met een driehbek in het bosch uifliep.
—' Best. Opperbest, mompelde de vreemdeling. Hier laat gij den
- en van uw afdak spreekt ge niet of
wager' met het lijk br6n g
't 241 u rouwen.
- Yerstaat ge mij? vroeg hij na eon pops toen 110 bemerkt,_
flat de waard hem 'clom vragend bleef aangapen.
- Neen, ja, _'t is te, z-eggen, stotterde doze na een oogenblik, al
ik goed begrijp, moet 1k zorgen dat hier -het wagenhuis_ de
lijkwagen, wofile binnenge'oerd.
— !Mist. Verdpr zwijgen of . . .
De --vreemdeling maakte averechts eene draaiende beweging
met, zijne rechterhand, uit welke beweging de waard afleidde- dat
zijn gast daardoor zooveel wilde zeggen 1s < nek omwringen.
:De :twee* manner' gingen - terug naar_ de gelag- kamer waar intusschen -een ander gast had plaats genonieh bij eme' tafel in
den: ultersten _hbek der zaal.
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- Goeden morgen, boer Dirix, zoo groette de 'waard bij het
binnentreden.De aangesprokene, een oude kennis voor maze lezers, grommelde
jets dat een wederizroet moest beteokenen en keek toen strak
voor zich het venster nit over de baan die men een eind verder
langs het bosch zag voortk ronkelen.
Dirix, Dirix ? sprak de vreemde ruiter, half binnens monds
half tot den waard, heet hij Cornelis Dirix die daar ?
Hij wees naar den hoer.
Inderdaad, zou Mijnheer hem kennen en . . .
- .1\fohddicht, geen onnoodige praatjes; Ga liever naar de keuken
en zorg voor mijn ontbijt. Ik zal u roepen, als ik i noodig heb,
ga.
De waard wist nu bepaald niet meer hoe hij het had.
Zou die vreemde ook een slag van den ,molen hebben?
Een lijkwagen die onder zijn wagenhuis moest ; bedreigiug
van - hersen inslaans en van wurgen en nu die aai-digheid weer
met boer Dirix te willen alleen blijven.
« Ja, die Cornelis, mompelde de baas, heb ik al lang niet in de
.gaten.
Die slentert te veel rond, werkt te. weinig voor een boer en
gaai te veel om met voik boven zijne`n stand.
Wat heeft die ook zoo'n loerend en schraapzuchtigen blik, maar
die van den vreemdeling is toch nog veel slechter : die heeft juist
oogei als een moordenaar.
Inmiddels was 1e waard buiten de- gelagkamer.
— Trek de deur dicht, schreeuwde de vreemdeling hem nog;
na toen dit geschied Ai*T- as trail de -,zwaarlijvige kerel, regëlrecht op de tafel af waarbij Cornelis zat. Deze had -niet eons
het hoofd omgewend.
— Boer Cornelis. Dirix, zei * de vreemdeling, en klopte den
beer daarmede zoo geducht op den schouder bit er jets als een
esmoorde .half fransche vloek uit zijn mond' vloog..
laat ,mijgerust.- Wat 'moot ge hebben ? vroeg
- Wat
slecht gemutst dezen morgen, zie_ ging de vreem'
dejing voort terwiji hij een stoel nader schoof en.'naast den bow
ging zitten.
— Maar ik zeg u dat ik geen uitstaan§ met u heb, dat ik u
in
niet ken en dat ikmijne
rust- gelaten te worden.
— ()eh kom, we hebben e'en kwartiertje. om te pratea,2de-waard
is weg _en eer Joris hier is zullen wij beste kameraadjes
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Hij had een bijzonder klem op dien naam gelegd en hij hield
den hoer scherp -in 't oog then hij hem uitsprak.
Cornelis echter verroerde geen spier, en keek maar altijd strak
het venster uit.
— Ge moet niet benauwd zijn, ging de vreemde voort, Joris
zal oils niet afluisteren en eer hij hier is zullen nog wel een paar
uren verloopen. Ik herhaal u wij moeten ons die ten nutte maken
om goede maatjes te worden. Daar is werk op den winker goed
werk, schoon werk !
De ,vreemde grinnikte van genoegen terwiji , hij zich de twee
groote knokkelige handen -zoo , geducht inelkander wreef datmen
de gewrichten hoorde kraken.
Maar boer Dirix zat maar altijd roerloos als een looden hond.
- Hij hoort me afkomen, dacht de vreemde, doch hij gebaart
zich gek, en luidop ging hij voort :
- lk zeg dat er honderd gouden kronen te verdienen zijn
- Honderd gouden _ kronen ! - riep nu Dirix plots het hoofd
omwendend , als , hadde hem een dop.derslag in zijn oor geklOnken,
honderd gouden kronen, zegt ge ?- Ja, dat, zeg ik en met genoegen zie ik dat gij nog zoo doof
niet zijt als ik eerst gemeend heb.
- En wat moet er gedaan, worden om die honderd goudOxi
kronen honderd Debt gij immers gezegd -te verdienen ?
— Ha, ha, wij gaan malkander begrijpen dat zie ik al, riep
de vreemdeling.
ken u niet sprak Dirix andermaal. Wat verlangt ge ?
't Was hem aan te zien dat bij schrik had voor dien akelig
kouden blik die hij op zich gericht VOELD. « Al een erger
spitsboef dan Joris zelf, mompeld6 hij voor zich, of ik zou rnij
Ieelijk bedriegen.
- Wat snorkt ge daar zeg -boer ? riep de vreemde spottend,
zijit ge bevreesd, voor mij ? \ Nu ja, 6en teergey oelig kindje ben
ik -i)recies niet en voor ieman4 naar 't eeuwig- rijk te zenden
als hij mij hier beneden in den weg loopt daar vind ik al
geen to groat bezwhar in, maar met u wl ik anders zijn, goede
maats.: En eeritjk deelen ook.
- Maar, sprak -Dirix die , weer_ cooed kreeg !that hij van
deelen hoorde, wat is or' dan .eigenlijk
deelen
good
*Aar- is dat to haten ?
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— Pat weet hier do jongen zie ! De vreemde klopte zich op
4e horst.

Ter zake, zei Dirix wat hebt ge mij voor to stellen ?
7-Luigter; Ge kent brò e'der Joris . . .
be beer maakte een afwerend gebaar.
2– Och - ging de vreemde voort, geen flabwigheden. 1k
weet dal hoer Dirix in geheime en ook soms in openlijke betrekking .,staat met broer Joris voor wien hij allerhande gekende en
ongekende` boodschappen verricht. 1k weet ook dat diezelfde hoer
Dirix zoO nuchter niet is als hij- eruit ziet en soms heel gewichtige dingen weet to achterhalen, geheimen weet to onisluieren,
in een•wbord, alle mogelijke soorten:sian niittige inlichtingen aan
den zoogenaarnden eremijt verschaft ; dat alles natuurlijk tegen
klinkende specie.
Zeg_boer Dirix, spreek ik waarheid ?
De_ aangesprokene keek den vreemde , -wantrOuwig aan.
—,1k zie, ging deze voort, dat gij nog niet durft toebijten.
sproek, dus vender en bepaal de feiten nader._ << Wie bespiedde den
ridder van Colmar ? Wie deed , zijne schildknapen aanhouden en
uithooren 4? Wie stond buiten de Leuvensche poort op loer zeke-=
ren Bag dat gemelde hoer van Colmar daar eene samenkomst _had
met Etna, anders gezegd zuster Mariefte?
bespiedde voartdurend lleinke Bult en wie vorschte .de
leschiedenis uit 'van Judde-Marie or van Roze Wie eintlelijk
stookte de boeren uit het omliggende tegeli Jud4e-Marie op _ en
wi deed die sukkelaars van domkoppen gelooyen dat Judie-,
Marie eene heks _ is, hun vee betooverde, hunnen, oogst: deed
vergaan en bonne stallen deed uitsterven ? Wie deed dat- alles
zeg, inijn beste kerel ? En met welk Joel ?
dat
_ Ne-en, ging de geb.eimzinnige man voort then 14j
gij hoeft mij niet te -antwoorden.
Dirix spreken
1k _ ken u en weet alles wat gij sedert dit vijftien -play
hebt uit ciebaaid, 't is to zeggen _honderd maal genoeg on u
aan 1e gar* te doefi hangen nadat u de beulsknechten e-erst met
alle fatsben._ geradbraak zouden hebben.
Niet alleen weet ik, wat geweest is, maAr ook, nog wat Waal
moot, zoo ging de vreeselijke kerel voort.. lk weet alzoo /3006 Vbeeld dat _gij- Ter in deze Afspantiing komt ,orn bror
to

w,achten ten einde te geven over deli gemedstoe§tand der boeren die bereid zijn eene verschrikkelijke Nvtaak to-nemen over de ingpbeeldemisdrijvena,an Judde-Marie ten lastegele.

TREURSPEL DER SMEDEN

297

tat de baronnes van liannien. biz. 286

A.A. (-.)

Eiwendont

298

ROZE KATE

1k weet c6,1 boer Cornelis Dirix heimelijk de schapen van zijn
neef Matheus vergiftigde en dat hij op zekeren nacht het gansche
koornveld van Sevrien Kannes met zekere witte stof bestrooide die
's morgens - gansch verdwenen was en die het graan op een paar
dagen tijds deed kwijnen en eindelijk gansch deed vergaan.
Eerlijk moet ik kekennen dat met duivelachtige sluwheid bewerkt werd dat Judde-Marie weerom van die twee- schurkenstreken beticht werd zoodat de boeren besloten hebben de tooverheks levend te yerbranden !
Zoover moest het komen, want. broer Joris weet wel waarom
hij zelf die Judde-Marie niet durft te lijf gaan.
Zeg, zult ge nu erkennen dat ik weet met welk heerschap
ik te - doen heb ?
Bleek, bevend over al zijne ledematen, zat boer Dirix bij de
tafel te klappertanden.
De vreemde keek hem eene poos zwijgend aan.4
Eeti verachtelijk, wreedaardig grijnslachen plooide zijne lippen.
— Luister, ging hij daarna voort, en zijne stem klonk zoo
dreigend, zoo gehiedend, dat boor Dirix er gewis niet sneer' aan
dacht den minsten tegenstand_ to bieden.
inner een paar uren zal hier voor de afspanning een zoo
gezegdel lijkstoet stilhouden. — De wagon, ,waarop de kist met
hetstaat,
zal s: voor eene wiji, misschien voor den gansehen
r j
dog, in het wagenhuis gebracht worden.
Die tijd zal ik te- baat memen om het plan - uit te voer-en - dat
voor heb en, gij zult wij daarbij behulpzaami zijn.
— Hoe - zou ik...... stotterde de boor.
- Zwijg, beval de vreemde, hebt ge reeds vergeten van hoeveelgouden kronen er sprake is ?
Zoodra de lijkwagen in het wagenhuis staat, neemt gij boer
Joris onder handen en gij laat hem niet eercfer los clan gij mij
, de gelagkamer ziet komen.
Dat is, moon ik, eenvoudig genoeg en ge zult niet zeggen dat
gij uw loon niet gemakkelijk genoeg zult gewonnen hebben. _
— Ik zeg dat niet, neon, antwoordde boer Dirix maar daar
zijn wel Bingen die gij ook niet zegt, zoo bijvoorbeeld dat gij
u den tijd, welken ik met boer Joris in gesprek doorbrengen zal,
zult ten nude maken om een goeden slag to slaan.
- En wat zou dat ? Gaat het u aan wat ik doe of laat in(lien ik u, betaal ?
- Daarin hebt ge gelijk.
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- Dat meen ik. Mijne zaken zijn de zaken van een ander
niet.
— Goed gesproken. Maar neem mij niet kwalijk dat ik even
eens zoo spreek als het mij betreft : mijne zaken zijn de zaken
van een ander niet.
- Zoodat gij weigert ? riep de vreemde dreigend.
- Dat zeg ik niet.
— Dus neemt gij aan ?
Dat zeg ik evenmin.
't Was blijkbaar dat Boer Dirix nu tot het besef gekomen was
dat de vreemde hem noodig had tot het volvoeren van een plan
dat zonder zijne medehulp niet, of ten minste moeilijk kon uitgevoerd worden. Hid had derhalve alle belang erhij hoer Dirix te
overreden en op zijn hand te krijgen.
Zijn bulderen dreigen waren dan ook niet ernstig te duchten en 't was wel mogelijk dat er bij de honderd toegezegcle
gouden kronen nog een << staartje » kwam.
— 1k zou gaarne weten, zei Cornelis Dirix traagjes, waaraan
ik mij blootstel.
— Wel om den duivel om niemendal Erger dan gehangen
worden kan u tool' niet overkomen, meen ik.
— 1k bedank heel vriendelijk voor ,r de goedy intentic, sprak
Dirix na een poos, maar het spijt me dat ik u niet van dienst
zijn kan.
— Gelijk ge wilt hoer, maar dat het u rouwen zal dat verspreek ik u, riep de vreemde, echter op veel kalmer toon dan
hij tot nu toe gedaan had.
Daarop stond hij op en verliet de gelagkamer.
Verbluft stond hoer Dirix daar nu te kijken. had gemeend
heel slim to zijn, en nu bleek het dat hij zich als een kieken
had aangesteld.
Niet alleen zouden hem de honderd gouden kronen ontsnappen,
maar als die vreemdeling het tienile ziejner bedreigingen uitvoercle
zou het met hoer Dirix heel gemeen afloopen.
llij zag door het venster naar de binnenplaats waar de vreemde
ruiter nog eens de gebouwen en hoofdzakelijk het wagenhuis
opnam.
Boer Dirix sloop de kamer uit en naderde hem.
mmipaHe
maar wat moat ik aan Joris
- Ik zou wel
vertellen om hem zoo lang aan 't gesprek to houden ?
-- Ha, ik dacht wel dat ge nog tot betere gevoelens komen
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zoudt, grinnikte de kerel. Wat gij hem zeggen zult ? Wel is het
heden avond niet dat de hut van Judde-Marie moet afgebrand
worden ? Ik geloof dat dit een onderwerp is dat voor hem het
grootste belang oplevert.
Overigens, een kwartier, langer zal ik niet noodig hebben, is
ook geen eeuwigheid.
Nu geen woord meer, ging hij voort, de waard staat in de
deur en gaapt ons aan. Kom.
Hierop trail de vreemdeling, gevolgd door hoer Dirix, terug
naar de gelagkamer.
De waard had zich gehaast naar de keuken to gaan zoodra
hij zijn weinig vriendelijken gast zag terugkomen.
— Hoe is het, riep de vreemdeling met de ledige flesch op tafel
slaande, is mijn ontbijt klaar ?
— Ik wacht op de bevelen van uw -heerschap, antwoordde
de waard die bijna op hetzelfde oogenblik in de deur verscheen.
—.Breng op ! zei de man, en vooral vergeet den wijn niet.
Boer Dirix was weer in zijn hoekje hij de tafel gaan zitten.
Hij sprak nu geen woord meer met den vreemde die zich het
ontbijt good smaken liet.
De tijd verliep snel.
— Ik geloof, zei de vreemdeling terwip hij . van tafel opstond,
dat de stoet nu niet lang meer toeven zal. Het ware best zoo
men u hier niet vonde, boor Dirix.
— Ik deel uw gedacht, sprak doze opstaande, maar de waard ?
— Dat is mijne zaak. Ik beloof u dat hij zwijgen -zal.
Boer Dirix verliet de gelagkämer.
Nog een kwart ours verliep, gedurende- hetwelk de waard
nogmaals onder handen genomen word door den vreemden gast
die hem allerlei beloften deed waarvan de schoonste was dat
hij hem den nek zou kraken indien hij 66n woord durfde hippen
van ailes wat hij lien morgen in zijne gelagkamer gezien of
gehoord had.
Dat dit laatste van- heel veel gewicht was, en dat de waard
achter de deur alle y afgeluisterd had, vermoedde de vreemde
gewis niet.
— Ili zal zwijgen, antwoordde de waard over geheel zijn lichaam
bevend, maar in Gods naam, dat er - toch geen misdaad gepleegd
worde in mijn huffs.
-- Bemoei u met niets - en houd uwe oogen dicht en uwe
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ooren toe, dan zal u niets onaangenaams overkomen en nu,
voorwaarts !
De vreemde wees den waard de deur en schonk zich daarna
een glas van den lekkeren . frisschen wijn !
Weldra hoorde men hbefgetrappel op den weg. De ruiter keek
door het venster en stond dan onmiddellijk op.
Hij ging naar buiten en trad de baan op in de richting van
Brussel.
Eene groep, ongeveer een twintig man sterk, vertoonde zich
weldra op de baan.
Deze mannen, alien gewapend, s. ommige te paard, enkele te
voet, omringden een met twee vurige paarden bespannen lijkwagen.
Langs elke zijde van den wagen reed een sterk gespierde kerel
die maar weinig overeenkomst met een lijkbidder scheen te
hebben.
Over de doodkist, die op den wagen stond, lag een zwart laken
uitgespreid waarop midden een wit kruis met zilverdraad gestikt
was.
Onmiddellijk achter het lijkgevaarte reed een als monnik of
kluizenaar gekleed persoon wiens blikken op den wagen rustten.
De stoet was gesloten door zeven gewapend e kerels te paard
die er alien even beslist, en, 't dient gezegd, ook alien even
groote spitsboeven uitzagen als den makker die vooruitgezonden
was en die wij in de afspanning aan 't werk gezien hebben.
Deze persoon trad den stoet te gemoet en, toen de monnik hem
bemerkte vroeg hij op fluisterenden Loon :
— Is alles gereed Bertram ?
— Zooals gij 't verlangt hebt, broeder Joris' .
— Geen onraad te vreezen ?
— Geen het minst. Alles is kalm en rustig in den omtrek, en
sedert ik hier ben aangekomen heb ik geen levende ziel in de
nabijheid gezien.
— Hoe heeft de waard de geschiedenis van den lijkwagen
opgenomen ?
— Juist zooals ik wilde dat hij ze openen zou, 't is te zeggen
dat ik hem alle nutteloos gevraag heb doen staken.
— Gij zijt toch niet onvoorzichtig geweest, Bertram ?
— Voor wien aanziet ge mij, broer Joris, toch voor geen kinds
zeker!
— Tot nu toe gaat alles naar wensch, laat ons hopen dat het
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zoo zal voortduren tot het einde van onzen Iocht.
Inmiddels was de stoet de afspanning genaderd.
De waard, die in de deur stond, trad - nu nader, nam zijne
blauwe- slaapmuts af en begon met buigingen en komplimenten te
maken.
— Genoeg, snauwde hem de vreemdeling toe die wij voortaan
met zijn naam Bertram zullen aanduiden, roep uwen knecht en
help zelf de paarden stallen.
Broeder Joris sprong uit den zadel en trad naar den waard
toe.
— Hebt gij eene plaats waar wij den lijkwagen een paar uren
kunnen in veilighefd brengen.
— Eerwaarde heer, stotterde de waard, die nu aan Bertram's
bedreigingen dacht, ik heb her het wagenhnis, daarin is plaats
genoeg om den lijkstoet te bergen.
Terwij1 de mannen afstegen en* hunne paarden naar de stallen
brachten, ging Joris met den waard naar de groote poort van
het wagenhuis.
De valsche eremijt had reeds opgemerkt dat men van uit de
vensters der gelagkamer deze poort voortdurend in 't oog houden
kon jets wat hem hoogst scheen te bevredigen.
Hij nam nu het wagenhuis in overzicht en bevool daarna dat
men den wagen met het lijk zou binnenvoeren.
Joris stelde twee 6r mannen op post, een bij de achterdeur
en een voor de groote wagenpoort die nu weer gesloten was.
— Hier is alles in veiligheid, zei Bertram, die geen oogenblik van zijne zijde geweken was, en wij kunnen gerust de te,
rugkomst der uitgezonden boden afwachten en hooren welke berichten zij brengen om te weten of wij heden nog kunnen verder
reizen.
— Dat moet in elk geval gebeuren, zei Joris, want ik wil dezen
nacht niet in de streek, waar wij ons bevinden, aanwezig
zijn.
— Ik begrijp dat. Broeder Joris moet kunnen bewijzen _waar
hij was op het oogenblik dat de « roode haam» over de hut
van Judde-Marie kraaide.
— Zwijg Bertram, zwijg, de muren hebben ooren !
De twee mannen verlieten het wagenhuis en traden de afspanning billnen.
In de gelagkamer was eene groote tafel gedekt waaraan al
de mannen plaats namen.
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Joris zette zich z66, dat hij steeds de poort op het binnenhof
zien kon.
Naast hem zat Bertram ; aan de andere zijde, zonderling gezelschap voor zoo'n rijk getiteld .heerschap ! de graaf van
Oudburg !
De gewapende mannen zaten weerskanten aan de uiteinden
der tafel.
- Verwacht gij hoer Dirix hier in deze afspanning ? vroeg de
graaf van Oudburg.
- Ja, en 't verwondert mij dat hij nog niet hier is, antwoordde Joris. Heden moet hij mij beslissende tijdingen brengen.
Judde-Marie wordt een te dreigend gevaar dan dat wij Naar nog
langer ongehinderd zouden laten. Zij staat in gemeenschap met
onze ergste vijanden, zij kent onze geheimen en zal ons alien
in 't verderf brengen. Ook ware zij sedert lang onschadelijk
gemaaktzoo debaronnes zich daar niet uit alle macht tegen verzette.
Doch heden nog zal Judde-Marie verwijderd of . . . . .
Joris grijnsde zoo akelig dat zelfs de' graaf van Oudburg en
Bertram erover huiverden.
Op dit oogenblik kwam de waard achter den stoel van Joris
staan en sprak fluisterend :
— Eerwaarde Heer, in de huiskamer staat -een man die u
wenscht te spreken.
- Zeg hem dat ik dadelijk kom, antwoordde de spitsboef.
De waard verwijderde zich.
— Dirix is aangekomen, sprak Joris Coen hij weer met zijn
yolk alleen zat. Ik ga om -Le hooren hoe de zaken staan en vertrouw dat gij tijdens mijne afwezigheid een oog in 't zeil houden
zult.
Joris stond op en stiet do deur open die naast de keukendeur
wac.
Bertram keek hem met zegepralend grijnslachen achterna, terwijl hij, zich naar den graaf van Oudburg buigend, mompelde :
— Een knappe kerel die Joris, iemand die men niet licht in
de kleeren steekt -Daarop stond hij op en, onder 1)-oorweridsel
de wachten bij het wagenhuis te gaan doen aflossen, verliet hij
de gelagkamer en ging naar het binnenhof.
Voor
poort stond de schildwacht trouw op post.
Bertram sprak hem aan en zei dat hij naar de keuken gaan
zou om een stuk to eten.
De kerel liet zich dat geen twee maal zeggen.
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Zoohaast hij weg was sloop Bertram de poort binnen die hij
weer achter zich toestiet.
Hij kroop onder het zwarte lijkkleed en kwam een paar minuten later weer daaronder uit.
Zijn gelaat was verschrikkelijk Meek doch zijne oogen sehitterdent met buitengewonen glans. In zijne hand hield hij een
tamelijk groot ‘pak dat hij in eene groote kist die in eenen hoek
van het wagenhuis stond vallen liet, en or Coen een en ander
paardsgetuig overheen wierp.
Dat alles had nauwelijks een paar minuten geduurd en hij zat
reeds weder op zijne plaats aan tafel zonder dat zijne afwezigheid
opgemerkt geweest was.
- Ga naar buiten en hood de wacht voor het - ,'agenhuis tot
Jochems terugkomt die in de keuken een -brok aan 't eten is, ,
zei hij tot een der mannen bij 't einde der tafel gezeten.
De aangesprokene stond op en deed wat hem bevolen - was.
Toen een kwart ours later Joris terug in de gelagkamer kwam
verklaarde hij dat men onmiddellijk vertrekken zou. Hij riep de
waard, betaakle en gaf last dat de waxen zou ingespannen worden. _
— De tijdingen die ik vernomen heb sporen mij aan zonder
tijdverlies verder te rijden. Wij zullen to Wavre nieuwe onderrichtingen ontvangen. Voorwaarts ,dus !
- Gij Bertram, zoo richtte hij zich tot dezen, zult . als naar.
gewoonte vooruit rijden en zorgen dat de doortocht vrij blijve.
BO 't minste teeken van onraad komt gij ons • verwittigen.
- Begrepen ! antwoordde Bertram die opstond- en de gelagkamer
verliet. Vijf minuten later rende hij spoorslags over de baan het
bosch in.
De zondellinge stoet volgde weldra denzelfden weg terwifi Dirix
den weg naar Auderghem insloeg.
Wij volgen den hoer en zien hem weldra een boerenerf optreden, waar verscheidene personen op het neerhof in heftige
bewoordingen aan hurme misnoegdheid lucht gaven.
— Hoe is het met 't paard ? vroeg Dirix schijnheilig.
— Het is- dood riepen tien mannenstemmen te gelijk. De heks
heeft het -kapot gemaakt
— Ik freesde wel dat mijn drank niets zou uitwerken, antwoordde Dirix, tegen heksenmaeht is geen kruid gewassen, dat
heb ik meer dan Bens ondervonden.
-- Pas maar op dat zij u niet hoort, riep een uit den hoop,
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want 't is vandaag ,Vrijdag en het zou u kunnen rouwen.
Zij zal mij wel van 't lijf blijven, sprak Cornelis Dirix,
want weet wel dat het slecht met haar afloopen zou. Ze
weet wel wie ze aanpakt en waar ze hare duivelskunsten gaat
uitvoeren, bij goedzakkige sukkelaars als gij zijt. Telt maar eens
op wat al schade zij hier in den omtrek heeft aangericht in de
laatste Brie maanden.
- 't Is waar, riep hoer Janssens, de Boer van 't pachthof waar
over een half uur het schoonste paard van 't erf om zoo te
zeggen plotselings gestorven was, maar ik zal mij wreken dat
z weer ik
- Dat hebben wij alien gezworen, riepen de overige boeren,
de he'is Inlet verbrand worden.
- Gij lacht wat zeker, antwoordde Dirix, of wilt ge een
aanklacht tegen Judde-Marie inbrengen Een aanklacht die gij
zelf bekostigen moet en die dan nog op, een vrijspraak kan- afloopen en op slot van rekening u nog aan de galg zou brengen ?
- Neen, peen ! wij willen ons , zelven recht doers ! Dezen
avond nog gaan wij naar de hut en steken ze in brand !
- Dat is wat anglers, zei Dirix ; ik vrees alleen maar dat gij
eer het avon(1 is weer vergeten zult hebben aan dit goad inzicht gevolg te geven.
Wij hebben alien gezworen, zei Janssens, dat, in geval
het paarl stierf, wij ons zouden wreken. wie zijn eed breekt
z1,1 zelf als medeplichti;e van de heks aanzien worden.
Wij komen dus heden * avond om tien u. hier bijeen en" trekken
to zamea naar de hut in Zonie'enbosch.
- Dat is afgesproken, zeiden de boeren en, terwijt vier hunner, daartoe to voren aangeduid, naar den stal gingen om het
doode paard te helpers uitstepen villen en in den grond delven,
gingea de anderen huiswaarts.
**

In koelen bloede hadden die menschen een dudbel wanbedrijf
beslist : brandstichting en moord, want ze hadden immers gezegd
de 'heks moet vorbrand worden
Helaas ! nog op onze dagen' heerscht op vele buitendorpen die
_ booze geest, welke als een vriend huizen en harten binnensluipt,
die geest welke des te gevaarlijker -is omdat hij somtijds het
masker van vroowheid draagt.
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Overal , waar die booze geest verschijnt wordt de liefde, die
in den evenmensch een schepsel Gods ziet, verdreven.
De naam van dien boozen geest ?
Bijgeloof !
Dit bijgeloof, beter gezegd wangeloof, wordt geboren uit liefdeloosheid en vooroordeel en door liefdeloosheid en vooroordeel
wordt het gevoed ; wij bedoelen het geloof aan betooveren en
beheksen, dat de ongerijmdste en gedrochtelijkste dingen schept.
Het is een feit, dat men soms bij menschen die niet zeer
nauwgezet zijn, wanneer het geloofswaarheden of voor het minst
godvruchtige overleveringen betreft, maar al te veel geloof vindt
aan het betooveren en beheksen en die de creaturen van hun
bijgeloof op schandelijke wijze vervolgen.
Het is een betreurenswaardig feit, dat men lieden vindt die
er op staan zich kristelijk en godsdienstig te noemen en dat
wezenlijk ook zijn, doci bij wie dit bijgeloof tot in merg en been
doorgedrongen is, in zooverre dat zij doof en blind zijn voor de
stem des geloofs en der gezonde rede.
Dit bijgeloof had voorheen, en heeft nu nog op vele plaatsen
van ons land diepe wortels gesehoten en geeft aanleiding tot
voorvallen die den redelijken mensch onteeren.
Wij overdrijven niet.
Het zou moeilijk _zijn een dorp aan te wijzen waar dit bijgeloof niet in meerdere of mind ere mate heerscht en men niet van
vroeger of nog tegenwoordig een ongelukkig mensch kan aanwijzen, die' er het slachtoffer van geworden is.
Heeft een kind eene ongeneeselijke kwaal, zijn de beesten op
den gal of de vruchten op het veld in een slechten staat, men
fluistert elkander toe dat zij door eene kwade hand zijn aangeraakt en het bijgeloof, de laster en de domheid slioedig
het slachtoffer vinden dat van tooverij en hekserij zal bes'chuldigd worden.
Het zou nief moeilijk zijn dorpen en ook steden op to noemen,
alwaar bij buitengewone voorvallen gansche familieen van tooverij
beschuldigd worden en dit liefdelooze vooroordeel, die slechte
naam, sedert meer dan eene halve eeuw van de andef.e op de
kinderen is overgegaan.
Om van dit afschum'relijk bijgeloof een gedacht to geven, hoeven
wij slechts een der boeren te volgen die wij bij- Janssens aantroffen.
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't Is een struische, ilinke man, met forsche armen aan zijn
duchtig lljf.
Hij is in le voile kracht zijns 'evens en zijne groote sterke handen getuigen dat hij werken kan.
Die man 'is Matheus Dirix, de smid van 't dorp, tevens een
der welsteliendste landbouwers der streek.
Hij is de Reef van Cornelis Dirix welke laatste eeneji grooten
invloed op hem heeft. Immers Cornelis is niet getrouwd, heeft de
naam er ,warmjes in te zitten en zal Matheus een schoonen
stuiver achter laten, zoodat het erf merkelijk zal aangroeien.,
En dat erf, daarvoor zou Matheus zijn bloed geven
Groot was derhalve zijne woede toen oom Dirix hem onlangs
verzekerde (Tat zijne beste schapen van 't ruig stierven omdat
Judde-Marie ze' betooverd had. Een der eersten was hij gewe3st
om op de winning van hoer Janssens te zweren de tooverhekse
te verdelgen, en titans liep hij vol opgewondenheid naar de
smidse terug.
Daar het acht ure was stond het avondeten op de witgeschuurde
tafel te dampen en vinilen wij al de huisgenooten rond de tafel
geschaard.
Wij hunnen dus van de gelegenheid gebruik maken om ze
on ze lezers voor t 3 stellen.
Matheus Dirix was voor de tweede maal getrouwd en had drie
kinleren uit zjn laatste huwelijk met Cornelia, eene bloem van
een meisje, de schoonste uit de streek, maar misschien ook de
armste. Kr) 't har l heel wat opziens en verwondering gebaard dat
de rjke kinderlooze veertigjarige weduwnaar, de nauwelijks
negentien jaar oud zijncle Cornelia Donkers tot zijne vrouw
nam.

Of dat huwelijk gelukkig was ?
Moeilijk te bean twoorden 'vraag
Cornelia was een aardig, vriendelijk meisje en werd na haar
huwelijk eene brave, oppassende huismoeder. De hemel schonk
haar het eerste jaar een tweeling, Jacob en Simon, daaropvolgend jaar een derden zoon die naar zijn peetoom, Everaard
gedoopt werd.
De drie bengels, waarvan de oudsten vijf en de jongste _vier
jaar oud waren, zaten bij een tafeltje naast het turfvuur toen
de smid bin ten kwam.
Cornelia was eene kloeke vrouw, met een regelmatig gelaat,
bloeiende, fris'che wangen, een fraai gevormden hals en funk

308

ROZE KATE

gevleesde armen ; van het hoofdhaar kon men niet veel zien, dewiji het bijna gansch onder de kraaknette neteldoeken muts verborgen zat, loch hare wenkbrauwen getuigden dat de kleur
glanzend donkerbruin, _zoo niet zwart moest zijn.
De uitdrukking harer schoone zwarte oogen duidde goedheid aan,
zonder nochtans eene zekere krachtdadigheid uit te sluiten.
Cornelia stond _ recht en sneed boterhammen van een groot
tarwebrood.
Naast haar zat Walkiers, de eerste smidsknecht, een jongen
van zoo wat vooraan in de dertig, wiens uiterlijk weinig gunstigs
voorspelde. Zijn hoofd, om maw.- van boven te beginnen, was
ter boo& zijner ongemeen groote ooren buitengewoon uiteengezet en liep \ van daar naar boven eenigszins spits toe. In dat
spitse hoofd lo-Ierden een paar aschgrauwe oogen", die zeer oneensgezind schenen daar zij nooit te samen denzelfden weg uitkeken.
Zijn neus was plat en breed, als van een neger, ; wanneer hij
lachte scheen zijn mond telkens tot aan de ooren open le scheuren
en telkens Het hij dan eene groote hoeveelheid tandvleesch zien.
Bat onbehagelijk hoofd was met stekelige, vale haren bedekt
en rustte op een korten nek, tusschen twee ongelijke schouders,
zoodat zijn bovenlijf eenigszins uit zijn lood gezakt was.
Met de beschrijving van zijn inborst zullen wij ons voor althans
niet bezig houden wiji die voldoende blijkeh zal uit den loop
van dit verhaal.
Naast Walkiers zat . Lambert, een twintigjarige jongen die
tweede smidsknecht was en eindelijk Dries, de schaapherder did
met de schapen naar het veld dreef als het goed weer was en
de overige dagen in de' smidse als leerjongen doorbracht.
Annemie, de dikke ithemeid zat aan 't andere Bind der tafel
en keek van tijd tot tijd loerend naar Walkiers, die met zijn
grooten mond zulke geweldige happen uit zijn boterham haalde
hetgeen Dries spottend deed aanmerken dat Walkiers weer bezig
was met hoefijzers to « bijten. 0
— Goeden avond, zei boor Matheus bij 't binnenkomen.
— Goeden avond, mompelden de anderen binnensmonds.
De boor ging op de plaats zitten die voor hem openstond aan
't midden der tafel en begon to eten.
— Hoe komt het ? - vroeg hij, dat -Dries vandaag zoo laat met
de schapen is 't huis gekomen.
-=-- 1k wist niet hoe laat het was, baas, antwoordde de jongen,
terwip hij een groot stuk brood in den mond stak.
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— Dat weten de kiekens ook niet, hernam Matheus, en toch
zitten die altoos op tijd op den « polder. »
Toen ik zoo' n jongen was kon ik aan de zon zoo goed zien
hoe laat het was als aan de beste klok. Ik wil dat de schapen
regelmatig voor zonsondergang binnen zijn.
— Ja baas, zei. Dries, maar 't was Judde-Marie. de tooverheks,
haar schuld, dat het zoo laat geworden is.
Toen zij di. .5n naam hoorde, richtte Cornelia hare oogen berispend naar den knaap.
De boer echter vroeg.
— Judde-Marie uit 't bosch, AN'T at wilde die ?
— Mij beheksen, baas.
— U beheksen ! Heeft zij de schapen aangeraakt ? vroeg
Matheus.
— Neen7 baas.
— En u ? vroeg h0 daarna.
— Mij ook niet, baas, want ik liep weg zoo hard ik kon en
daarbij heb ik den hond op haar aangehitst.
— Dat was slecht gedaan, Dries, zeer slecht, zei vrouw Dirix.
Waarom_ dat onschuldige mensch kwaad doen ?
Onschuldig mensch, snauwde de smid, hebt gij dan vergeten
dat ze de helft van mijp schapen met ha +ar verdornde hekserij
heeft kapot gemaakt ? En denkt gij niet dat zij den tweeling, die
sedert dagen en weken wegkwijnt als rijm voor de zon, ook niet
betooverd heeft ?
Die laatste woorden waren fluisterend gesproken geworden
ter wiji alter blikken naar den haard gewend werden, waar de
« tweeling 0 zw:jgend bij het tafeltje zat pap to scheppen.
,— Matheus, begint ge nu weer over die dwaasheden ? zei
Cornelia. De kleinen zijn niet *el, dat is zeker, maar laat ons
betrouwen hebben in doktor Wulf die verklaard heeft de kinderen
to zullen genezen.
— 't Is belachelijk dat eene vrouw die zoo verstandig is, als gij
u jnbeeldt to wezen, zich toch voortdurend zoo om den tuin laat
leiden. Was het eene geworie ziekte, ik zou 't nog kunnen - aannemen maar de dokter weet dat hij- ons om zoo to zeggen het
geld uit den zak klopt, en dat moest gij obk weten , want voor
de kwaal die de tweeling heeft, daar is, gelijk oom Cornelis het
zegt, geen kruid voor gewassen.
— Gij zult zoo lets _toch niet tegen den dokter zeggen ? vroeg
Cornelia bezorgd. Hij beweert dat de kinderen slap zijn van

310

ROZV KATE

natuurwege, dat dit met de jaren beteren zal en dat wij ons
niet onbezorgd moeten waken.
— Uw dokter is eenvoudig niets antlers dan een kwakzalver,
vrouw, en ik heb hem aangeraden geen voet weer over onzen
dorpel te zetten.
— Matheus, dat is te erg ! riep Cornelia, de' dokter is een
knap man die ons altijd goed heeft behandeld, en ik zou niet
gaarne zien dat wij slechte maats met hem worden. Denk maar
eens Matheus hoe goed hij u verzorgd heeft toen gij laatst uw
voet verbrand hadt.
— Dat heb ik nooit betwist, ,dat hij mij goed verzorgd heeft,
maar dat ik hem goed betaald heb zal hij evenmin betwisten
en ik zeg dat hij met al zijn wiswasjes over den tweeling niets
uitrichten zal daar moeten andere middelen worden aangewend
en dat zal dezen avond nog geschieden.
— Wat bedoelt g6 Matheus ? vroeg de bezorgde moeder.
- Dat zult ge later hooren ; maar gij zult ook weer afkeuren
wait" geschieden gaat, al hebt gij uit den mond van Dries nu
zooeven nog gehoord dat Judde-Marie eene heks is.
- Ik heb &leen gehoord dat Dries leelijk liegen kan, want hij
is er de klant niet naar voor een schuldeloos wezen als JuddeMarie loopen to gaan.
- Ja, maar vrouw als Judde-Marie toovert, dan wordt zij
zoo groot en stork als een leeuw !
— Houd den mond jongen, ik wil van zoo'n onzin niet langer
hooren spreken, zei Cornelia.
— En waarom zou de jongen zijn mond houden ? zoo stoof
Dirix op.
Omdat hij een leugenaar en een kwaadspreker is, sprak
de jonge vrouw driftig.
— Zoo, en dat mijn beste schapen stierven, dat is ook onzin
zeker ? Dat Janssens jong, sterk paard plotselings ziek word nadat de heks het in 't voorbijgaan gestreeld had, dat het paard
dezen namiddag stierf, dat is ook onzin zeker ?
— Was haar « jong » ook bij haar. vroeg Walkiers; en hij
lachte om die geestigheid.
- Laat dat arme schaap er ten minste buiten, zei Cornelia,
dat wichtje heeft toch zekor nooit iemand kwaad gedaan.
— Een arm schaap, waarom een arm schaap, riep Matheus.
weet niet hoe gij ertoe komen kunt partij to trekken voor
zoo'n heksenkuilen.
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— Al viel er nu nog kwaad te zeggen van Judde-Marie, zei
Cornelia, dan heeft haar wichtje daar toch volstrekt niets merle
te maken.
— Gelijk de ouden zingen, zoo piepen de jongen, kwaad gebroedsel zeg ik, dat beter. ., . . . • •
-De boer -eindigde den zin niet.
— Hij stond . op en ging de kamer op en of als was hij gejaagd.
Het was intusschen stillekensaan donker geworden, de meid
stond op en stale de koperen tuitlamp aan die zij midden op de
tafel plaatste, en kwam toen met -haar spinnewiel uit de kelderkamer afgedragen.
De knechten, en zelfs ook Dries, hadden eene tabaksdoos uit
den zak gehaald om zich eens te goed te doen aan de zwart
gerookte pijpj es .
Gewoonlijk gingen zij na het avondeten wat buiten onder den
notenboom zitten rooken, maar vandaag was het gesprek op
een thema dat hen aanlokte tot blijven want Annemie zou
wellicht vertellen van die zonderlinge heksengeschiedenis waar ze
reeds zoo dikwijls op gezinspeeld had.
— Ja zei, Walkiers, de Was weet wel van ondervinding dat
er heksen en ander soortgelijk gespuis is en, zoo de vrouw het
niet verbood, zou ik wel iets willen verhalen dat alien moet
overtuigen dat Judde-Marie eene heks is.
. — Ed waarom zou de vrouw daar iets op tegen hebben, zei
Matheus ? Vertel maar op.
Cornelia sprak geen woord, maar het was de goede vrouw
aan te zien dat zij uiterst bedroefd was over de wending door'
het gesprek genomen.
— Wat ik gezien heb, dat heb ik gezien, hernam Walkiers
en ik zou- or een eed willen op doen.
— Dat is sterk, zei Lambert, want een eed doet iemand toch
niet licht als hij niet zeker van zijn stuk is.
— En dat ben ik ook, zoo zeker als ik hier voor u sta, hervatte Walkiers, maar de vrouw wil er niet van hooren en
daarom zal ,ik maar liever zwijgen.
De « vrouw » gebruikelijke benaining voor meesteresse, zweeg
en scheen besloten haar niet -meer in het gesprek to willen mengen.
— Vertel . maar op, zei Matheus, dan zal de vrouw ook eens
hooren hoezeer zij -Ongelijk heeft maar altijd partij te trekkers
voor dat gespuis.
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Dat was nu troef in Walkiers kaarten gespeeld ; heksen- en
spookgeschiedenissen verhalen, :verbeteren en vermeerderen, dat
behoorde tot zijne geliefkoosde bezigheden.
.1k zou u zooveel gevallen kunnen aanhalen als er dagen
in bet jaar zijn, zoo begon Walkiers, maar wij1 we daar spreken van Judde-Marie zal ik u eel's peen geval van dat wijf
vertellen.
'Us_ met Sint-Andries twee jaar geleden dat ik op de
baan was. Ik kwam van Etterbeek waar ik in den Barreel mij
wat met de kaarten verlaat had ; het was voile maan en zoo
Eat als bij klaren dag,
In den Slagboom rookte ik mijne pijp aan en dronk een halven
liter. lk Rep een goeden gang en dacht aan allerlei Bingen zooals
een mensch al doet als hij alleen is. Ik was al bij de eerste
huizen van Auderghem toen ik nog pen levende ziel ontmoet
had.
Ili loop over het Neerveldje toen ik op eens gedruisch aehter
mij hoor alsof al de boomen van het Zonieenbosch door een
hevigen wind werden heen en weer geslingerd en op een grooten
afstand zie ik eensklaps op , het -veld eene donkere streep, die ziei
langzaam vooruit beweegt, zooals men dat over dag wel eens_
kan hebben, wanneer do zon zich een oogenblik achter eene
wolh verschuilt.
Die streep komt hoe langer hoe nader, tot op twintig passers
van mij Op dat oogenblik was gansch het Neerveldj6 voor
mijne oogen verdwenen en ik wist waarachtig niet moor waar ik
mij beyond. Ik verzeker u dat ik op mijn gemak niet was en
(tat ik aan ieder haar eenen droppel zweet had hangen.
— Ge hadt in den Slagboom to diep in 't glas gekeken, zei
Cornelia die haar ongeduld nauwelijks bedwingen kon.
Laat hem toch uitspreken, zei Matheus norsch.
Denkt gij Matheus dat zoo' n akelige domheden goed om
hooreii zijn door onze jonge kinderen ?
- Och; dat volkje moot vroeg leeren om later wijs to wezen
en to weten waarvan - het zich hoeden of mijden moot; vertel voort
Walkiers.
— De vrouw kan natuurlijk daarvan denketi gelijk zij wit
maar ik wist heel goed wat ik deed en ik- herinner het mij als
gebeurde - het gisteren. Ge weet dat er in heel het veld geen
-hoekje is een duim breed dat ik niet zoo goed ken als de smidse
- en toch heb ik krek twee geslagen uren rondgeloopen
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te weten wear ik was. — Dat is om krankzinnig te worden,
zei Annemie, die al sedert lang haar spipnewiel had laten sail
staan.
— Het ergste moet nog komen, zoo ging de knecht voort,
want de zwarte streep die ik gezien had, dat was eigenlijk
geene streep en ook geene schaduw, maar het waren alleinaal
grijze katten.
- Groote Hemel! riep de meid, die bleek geworden was van
onsteltenis.
— Hou toch uw mond. zei Dries, 't is zoo schoon !
- AllGmaal grijze katten, herhaalde Walkiers, die bijzonder
in zijn schik was *nu hij bemerkte dat zijn verhaal zoo 'n indruk
begon te maken, allemaal grijze katten die in een kring van
wel een half uur in den omtrek op hunne achterste pociteni
rondom mij gingen staan, terwijl zij met de voorpooten malkaar
vasthielden juist gelijk de meisjes als zij een rondedans ,down.
- Walkiers jongen, wat is dat voor dollemanspraat, zei
Cornelia. Ge zijt van dien halven liter in den Slagboonf - gewis
niet heel nuchter gebleven.
Wacht maar even vrouw, zei Walkiers, dan zult -ge nOg.
wel antlers staan te kijken ; ik heb u gezegd dat ik . twee 'ur.en
lang heb ronageloopen zonder te weten waar ik was.
Hooren en zien v&rgingen mij van het gemiauw dier duizeid6
katten en ik dacht elk oogenblik dat ik zou in bezwAmirig
vallen Tan schrik.
Ein'delijk nam ik een kloekmoedig besluit en miju mispelaren
stok en sloeg daarmede geducht op de katten los. 1k raakte,er
eene viak op haren kop, zoodanig dat zij als een tol ronddrAaide.
Ik maakte van de verwarring gebruik die in de kattenménigte
ontstond en ook van de opening in den kring gemaakt eh ik
zorgde nu dat ik uit den cirkel kwam.
— Dat was, zal ik zeggen, een kordaat stuk van u Walkiers!
zei Lambert. Maar hoe liep fiat nu verder of ?
1k heb geen verstand van zoo 'n dingen, hervatte „Walkie-rs,
maar het moet wel zijn dat ik den tooverkring verbroken had,
want de katten lieten wij met rust.
Weer hoorda ik nog eens zoo iets als een razende - wind. -ie
was veroorzaakt door het geval dat de katten door de lucht
vlogen in de ricking van het Zonienbosch naar den kant van
Oudburg, voor zooveel ik mij- herinneren kon, en vijf minuten
later siond ik op geen vijftig stappen Nan de smidse.
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- Neen, Walkiers, zei Lambert terwiji de tweede knecht
ongeloovig het hoofd schudde, ik geloof, zal ik eens zeggen, dat
gij er nu wel wat bijmaakt.
— Hebt ge daar een oogenblik aan getwijfeld? vroeg Cornelia,
die eene beweging maakte waaruit' men duidelijk kon zien dat
het gesprek haar walgde.
— En waarom zoudt ge het eene gelooven en het andere niet?
vroeg Walkiers, als ge aanneemt dat zich de heksen kunnen
katten veranderen en door de lucht vliegen, waarom zoudt ge
o'( niet aannemen dat zij ons zoo kunnen beheksen zoodat
wij niet meer weten waar wij zijn?
— Waren dan al die katten tooverheksen? vroeg Dries, die al
dien tijd geen oog van Walkiers had afgehouden.
- Natuuriijk
— Gij zegt dat op een toon als ware gij er zeker van, sprak
Matheus.
— En dat ben ik ook, baas. Zooals ik verteld heb sloeg ik er
eene met mdn stok op den kop, en die was - precies niemand
antlers dan Judde-Marie.
Moot die ongelukkige vrouw er alweer bijgehaald worden ? vroeg
Cornelia.
- Zwijg toch stil, zei Matheus, die ben oneindig groot belang
scheen to stellen in alles wat van die vrouw werd gezegd ; ik
weet niet waarom gij alt jd moet onderbreken.
Lich tot den knecht wendend voegde hij erhij :
— Maar hoe z jt ge dan eigenlijk te weten gekomen dat JuddeMarie de tooverheks was die ge met uw mispelaren stok geraakt
halt ?
Ge sch jnt kort van memorie baas, ik lieb dat indertijd
immers van naadje tot draadje vertelt.
Ik meeade al aan 't gekerm te kunnen hooren dat de stem mij
niet onbekend scheen. Doch 's anderdaags zou ik zekerheid
krijgen.
1k vernam tom dat Judde-Marie ziek te bed, lag en dat er niemand
mocht bij komen. Eene week daarna kwam zij weer buiten
maar hamr hoofd was met doeken omwonden en zij liep langen
tijd met haren rechterarm in eenen draagdoek ik had de kat
waarschijnlijk form op hare voorpooten geraakt.
- Walkiers, zei Cornelia berispend, ge weet wel dat gij daarin
de arine weduwe leelijk belasterd hebt. Ik herinner mij nu alles
en ge weet zeker nog wel.' heel good , dat de pastoor u destijds
over uw gezwets strong en openbaar berispt heeft. Ook heeft
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de brave man getuigd dat Judde rMarie reeds eene week te voren
in 't bed had gelegen omdat baanstroopers of andere spitsboeven
haar in 't bosch hadden aangevallen, geslagen en mishandeld, om
reden die den braves herder goed bekend schenen. Ge 2ijt een
slecht mensch Walkiers, een zeer slecht mensch, dat zeg ik u.
— En gij, stoof Matheus op, wat weet gij van dingen die
gij niet gezien hebt ?
- Ik weet, zei Cornelia op ernstigeren toon dan zij bij dergelijke gevallen placht aan te "lemon, dat ik in den nacht waarvan Walkiers spreekt ben opgestaan om_ hem binnen to later' en
dat hij smoordronken was heb ik met eigen oogen gezien. En
dat ik voor hem, Coen ik twee dagen daarna met de boter naar
Brussel ging, in den Slag boom zestien en halven aan genever
betaald heb, dat kan ik ook getuigen.
De goede Cornelia had dit wellicht nooit aan den knecht verteld, want deze keek haar met groote verwondering aan.
— Ge zult toch wel moeten bekennen vrouw, zei hij, dat niemand
wel te pas kan zijn die twee uren lang over het Neerveldje
gedraafd heeft.
— -En voor zestien en halven genever gedronken heeft, voegde
Cornelia. op strengen toon daarbij.
— Het zou de eerste ikeer niet zijn, dat ze .in den Slagboom
met dubbel krijt geschreven hadden, zei Walkiers beteuterd.
- Ge zijt een gevaarlijk mensch Walkiers ! sprak Cornelia
op zulken waardigen toon, dat Walkiers voor een wiji de oogen
neersloeg ofschaon het niet tang duurde. Ik zou van dat geval
niet gesproken hebben Walkiers ! vervolgde zij, maar het is
schande, het -y olk tiegen- de ongelukkige Judde-Marie op te winden die nooit noch aan u, noch aan iemand eenig kwaad gedaan
heeft. Het zijn geen heksen, maar geneverkatten geweest die u
bet hoofd hebben final gemaakt— Ja maar vrouw, zei de meid daarop, dat er loch tooverheksen zijn die zich in katten kunnen veranderen, daar weet
ik ook van to praten al zeg ik het zelf.
Nu spitsten allen de ooren !
Nu zou eens iets vreeselijks gaan komen Matheus keek naait
de eikenhouten kas waarin het groote slaguurwerk hing. 't Was
nog maar negen ure. Hij, -had dus den tijd _nog de gesehiedenis
der meid te hooren.
Het scheen ads waren die tooverheksenhistories noodzakelijk
om hem te overtuigen dat bet geen schelmstuk was te doen wat
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de boeren dien avond doen zouden: eene tooverheks verbranden
HO vatte derhalve het woord der meld op en vroeg:
- Hebt gij _ laar ook al ondervinding van, Annemie ?
- Ja baas, gaf de meid ten antwoord, toen ik nog te
Tervueren bij hoer Van Geertruyen woonde, hebben wij daar
een -geval gehad met een kind dat oak door eene kwade- hand
aangeraakt was.
— En daar hebt ge nooit iets van verteld, zei Matheus,
ofschoon wij hier om zoo te zeggen hetzelfde aan de hand
hebben.
Die laatste woorden sprak hij weer half fluisterend, het gelaat
naar de kleinen gewend.
Zijne voorzorg bleek echter overbodig. De « tweeling » twee
inderdaad zeer teère knaapjes; waren ingeslapen, en Cornelia was
bezig _ze to ontkleeden om ze daarnal naar hun beddeken te
dragen.
De kleine Everard zat met een Oud en Nieuw Testament
op de knieOn en keek met spannende aandaeht naar de plaatjes
die het werk versierden.
— 't Is dat de vrouw van die dingen niet wil hooren, zei
Annemie.
- De vrouw zal wei wijzer worden wanneer zij te weten
komt hoeveel mmschen om zoo to zeggen door de hekserij ten
ander warden gebracht. Liat ons eons hooren wat gij ervan
weet.
Annemie lei het vlas van den schaot, sloeg de armen over
-elkander en began: 't Wordt met half Maart vijf jaren, dat ik
mij als tweede meid bij boor Van Geertruyen verhuren ging.
Toen ik daar kwam had de vrouw een kind van een maand
of negen, een kind als melk en blood, al zeg ilk het zelf, met
oogen als die van eene kraai en een krullebol dat het een lust
was om te zien.
Die kraaienoogen en die krullebol komen hier niet van pas,
zei de smid, maak maar wat dat ge uitverteld
- Dat ze niet to pas komen, zei Annemie min of meer
gekren.kt, weet ik ook 't is ook maar bij manier van spreken omdat
later dat allemaal zoo geheel veranderde.
Het was een kind, zoo waarachtig om to stelen en zoo gezon.d.
als een visch in 't water. BO- boer Van Geertruyden hadcten de Inechten en de meiden het niet van 't hooren zeggen, en /men !met\ daar
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duchtig de handen uit de mouwen steken. Veertien koeien en,
al zeg ik het zelf .
Waarachtig ! riep Matheus, die hoe fang 3r hoe ongeduldiger
werd, want 't was al lang negen uren geslagen, gij geraakt erg
aan 't ,zagen.
- Ja maar baas, als ge mij telkens zoo onderbreekt zal het
nog veel langer duren en ik kan toch ook niet van achter op
--beginnen te vertellen, al zeg ik het zelf. Laat me dus uitspreken.
Ik zei dus, veertien koeien en daarbij een deel van 't huiiwerk
voor mijn part, daar had ik ruim mijne handen mèe vol, al zeg
ik het zelf. Ge kunt dus denken dat het niij al niet heel erg
beviel nadat mijn werk gedaan was nog een paar uren met
het kind to moeten « hervelen » .( ) ma gi' de goede posten die
worden hoe langer hoe zeidzamer, al zeg ik het zelf, en
daarorh moot iemand als ik zich veel laten welgevaIled wat hem
anders niet lief is.
Annemie zuchtte om haar ongelukkig lot, en de anderen zuchtten ook. omdat aan die vertelling nooit een einde scheen te zullen
komen.
— Op cenén schooners namiddag, zoo ging Annemie eindelijk weer
voort, zat ik met de kleine Elvire op mijnen schoot voor het
bakhuis, Coen eene bekende oude vrouw, in .de wandeling Trien
Broodzak geheeten omdat ze altijd met zoo' n grooten linnen zak
liep, het erf opkwam.
De boer, en ook de vrouw, waren wel erg op 't werk, maar
good -voor den arme dat waren ze ook, al zeg ik het zelf.
Toen Trien aan de deur kwam, zei de vrouw dat ze maar
eons naar 't bakhuis gaan moest, daar zou ze wel jets vinden
en dat was ook zoo, want van 's morgens stond daar al eene
groote pan gereed v61: Ea ten waar de oude vrouw zich te goed
aan. deed.
Toen zij gedaan had kwam ze bij mij staan, zoo- kwansuis
als om een praatje to maken, en daarbij streelde zij het kind
over het krullebohetje en over de wangen.
- Hebt gij haar niet hooger geraakt ? riep de smid.
Annemie keek den baas vragend aan.
Blijkbaar verstond ze niet wat hij met dat « hooger raken 0 beduiden wilde.
(1) Uitdrukking lie zooveel beteekent als : moeite en last van hebben.
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- Weet ge niet, zei Matheus op gewichtigen Loon, dart eene
tooverheks hare kracht vertiest zoo gij Naar hooger aanraakt
dan zij u ?
Neen, zei Annemie, dat wist ik niet
- Onthoud het dan voor een andermaal en vertel nu door,
zei de smid.
— 1k zal het mijn leven lang niet vergeten, zoo ging Annemie
voort, al zeg ik het zelf, ik was zoo benauwd al had ik er toen
ook geen erg in, dat die ouwe heks iets deed dat niet wel was,
en het was als of op dat oogenblik - de koorts op mijll lijf gegooid
were.
Het oude wijf keek precies naar het kind als eene kat die op
eene muis loert.
— En hebt ge dat wijf niet door de knechts doen aframmelen ?
vroeg de smid.
- Ik zeg u immers dat ik- er geen erg ill had dat zij iets kwaads
uitvoerde, ging zij voort, maar luistert nu wat verder gebeurde..
Toen het arme schaapje een dag of acht daarna begon te «kroozeno(1)
gingen mijne oogen open en ik wist toen dadelijk wat er
aan de hand was. 1k vertelde het aan de vrouw die reeds den
dokter had laten roepen ; die dokter zei eat het kind bOrstziek
was omdat het kort voor dien tijd gespeend Was geworden.
— Ja, die kwakzalvers weten altijd alles uit te leggen, zei de
smid.
— En dat er de 'worts bijkwam, vervolgde Annemie.
- Krek als met den « tweeling », zeide Matheus met groote
zelfvoldoening.
— Maar ik wist wel beter, ging Annemie voort.
Het kind kwijnde weg
sneeuw voor de zon, al zeg,- ik het
zelf,• en iedereen zei, dat er geen kruid voor gewassen was.
— Maar heeft men dat oude wijf- dan naderhand niet gedwongen om het kind te onttooveren ? vroeg Walkiers.
- Daar zijt ge wel mèe, antwoordde Annemie, die kwam
moil meer terug zoo lang het leefde.
De boor liet er natuurlijk onderzoek 'naar doen en toen kwam
het uit dat de oude feek g ziek was. Maar ge zult gaan hooren
dat ze dat alleen maar uit hunnen duim hadden g-ezogen.

(1)

Klagend weenen.
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Het kind zal zoowat eon zes welien ziek zijn geweest then
komt de scheper van de, « Kikkert » die van 't geval gehoord
heeft, op het pachthof.
Die 'scheper, Bertus Gors heet hij, is zooveel als een tegen
toovenaar. Hij leest in de boeken en voorspelt het weer zoo
good als de beste almanak.
Hij komt dus zooals ik zeg, onclerzoekt het kind en zegt dat
men het beddeken van het kind eons zou openmaken.
,Waarom Fiat ? vroegen Walkiers en Lambert terzelver tijd.
Om to zien of het kind werkelijk betooverd was.
— Kan men dat aan een bed zien, vroeg Matheus traag ?
- Ja, maar laat mij uitspreken dan zult gij alles vernemen
precies zooals het is atgeloopen.
Bertus zei dus van het bedje open to snijden.
Zoo gezegd, zoo gedaan.
Menschen, ik zal het van mijn heel level/ lang niet vergetèn,
al zeg ik het zelf. Neon, verge-ten' wat ik toen met eigen oogen
zag, zal ik nooit
Allen die in de kamer waren, spanden de ooron met angstige
verwachting.
Aileen Cornelia bleef onverschillig en zuchtte om de dwaasheid
van al die lieden.
— En wat vond ge in het bedje ? vroeg Matheus, die van
alien nog de ongeduldigste scheen.
— Kransen en tuilen., zoo schoon en prachtig almof ze met
menschenhanden gemaakt waren.
— Kransen en tuilen ! riepen ze alien-met verbazing.
Ja, en- zoo fijn. en zoo kunstig gewerkt _als ze die to
Brussel maken kunnen.
— Cornelia, sprak Matheus op ernstigen Loon, terwiji hij zich
keerde, wat zegt ge nu ?
— Och, wat kan ik__ op zulken onzin antwoorden ?zei de jonge
smidsvrouw.
— Maar mij dunkt dat dit zoo een groote onzin wel niet is,
hernam Matheus, en wij zouden met het bedje van den tweeling
ook wel eons de proof kuinen nemen.
— Als ge dan- maar wilt bedenken, dat van kinderbedden, die
lang beslapen en dikwijls zooveel als vochtig zijn, de veeren
altijd in elkander verward zitten en dikwijls opgekoekt zijn, zoo dat
men die dan met wat goeden wil en vooral met veel bijgeloovigheid
voor kransen en tuilen kan doen doorgaan.
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— Het zijn dus dan alweer allemaal leugens niet waar ? zei
Matheus met eene vlijmende, harde stem,
- Dat zeg ik niet Igatheus, antwoordde Cornelia bedaard.
1k neem aan dat gij alien ter goeder trouw gelooft wat Annemie
vertelt en ik denk dat doze, al overdrijft zij zich ook de eigenlijke oorzaken en gevolgen der ziekte van het kind, in gemoede
meent waarheid te spreken.
Ik zou alleen maar willen dat gij overtuigd werdet dat met dat
alles geen hekserij gemoeid is. Toen ik jong was, is bij-ons ook
eens zulk een bedje gevonden, zonder dat ooit iemand aan betooveren of belieksen gedacht heeft.
Alleman kan toch wel begrijpen dat die natte veèren als een
lijnzaadkoek gaan ineen zitten.
Matheus haalde ongeduldig de schouders op en zeide :
- Ga maar voort Annemie, ge weet wel dat de vrouw toch
)oit van haar stuk te brengen
Hoe lie') het toen verder
of

Walkiers had aandachtig geluisterd terwiji Cornelia sprak. Hij
keek haar aan en was getreffen door den glans van krachtdadigheid die tit hare heldere oogen straalde. Hij voelde zoo lets
in zijn binnenste dat hem. zei : die vrouw is verstandiger en
b3ter dan wij Beter, gewis, want ze, had de zestien en
halven in den Barreel betaald en daar zelfs nooit een woord
van gezegd. Lou de bias wel ooit zoo iets gedaan hebben ? 1
Neen, gewis, nooit, de vrouw is beter dan de baas en ze is
ook verstandiger.
flier word Walkiers in zijne gedachten onderbroken door de
bemerking.- van den baas :
- Als ge niet- voortvertelt, zullen we gaan.
- Gaan ? vroeg Cornelia, wilt ge dan nog weg vandaag ?
— 1k heb zoo even gedaan, baas, haastte zich Annemie te
ant woorden rn vu. ik heb daar straks vergeten to zeggen dat
sedert- den tijd dat het oude wijf niet meer bij ons kwam, er
van tjd tot tijd eene grijze kat in huffs rondliep die dan heel
familjair in den hoek bij het turfvuur ging zitten._
Onze baas verbood altijd dat men katten kwaad dede, zelfs' al
het zelf,
waren 'het vreeuide katten, ge moet weten, al zeg
dat daar veel door de muizen geplaagd werden. Wij bemoeiden
ons dan op het erf ook nooit om eene kat, maar hoe het kwarn
dat nieinand die grijze » kon uitstaan, liet zich niet -recht ver-

322

ROZE KATE

klaren. Die kat, al zeg ik het zelf, was altijd een schrik in mijn
oogen en eens meende i1 te zien dat zij lachte, ja menschén,
dat dit akelig dier lachte then zij met oogen precies als die van
de oude vrouw, naar het kind keek dat zoo mager geworden
was als een hout.
He Annemie, wat kuirt ge schoon vertellen riep de schaap_
herder, Wiens oogen van koortsachtige spanning glinsterden.
Toen daeht ik eensklaps, ging Annemie voort, dat het oude
wijf zich misschien in eene kat veranderd had.
Op zekeren dag raapte ik dan eens al mijn moed bijeen; ik
verwekte een akt van berouw en 'keek then de kat eens good
aan, vlak in hare oogen.
En ja ! dat waren niet, alleen dezelfde oogen als die van de
oude heks, maar ook dezelfde borstelige wenkbrauwen
die het oude wijf had, dat de kleihe Elvire streelde,* toen het
kitut nog zoo gezond als een wolk voor het bakhuis op ' mijn
schoof gat te spelen.
— God ! zuchtte de schaper
— En verder ? vroeg Walkiers.
- Ge kunt wei denken, vertelde Annemie verdeir, dat ik mijn
ondervinden niet voor mij hield. Ik ging naar den baas en zei hem
wat ik gezien had.
— En wat zei hij ? vroeg M atheus.
Hij zei, antwoordde Annemie met veron1waardiging, dat het
mij in mijne hersens cheelde en dat er in mijne bovenkamer jets
niet in den hack was.
— Dat is het verstandigste gezegde, dat ik dezen avond :nog
gehoord heb, zei Cornelia. Niet alleen Annemie, maar u alien
schijnt het een weinig in de bovenkamer to falen.
— pat zult ge niet meer zeggen vrouw als ik zal uitverteld
ziju, hern.am de dikke koemeid.
Bertus, daar ik van verteld heb,‘ en die toen een gOed (jog Op
mij had- al zeg ik het zelf, gar ons den raad on" eens cello' 'prod
met die kransen to nemen.
Wi moesten ze op eenen Vrijdag in zuivere raapolie bakken, en
wet in eene*koekepan- die nog nooit gediend' had.
Die koekepan oest eerst in al do plaatsen van het ijachtlior,
rondgedragen worden en dart _ over een vuur gehanOri '-ivsior;d6n
waarin Ae houtsimanders allemaal kruisgewijs over ,elkander
moesten liggen. Over die spaanders heen moesten braam en varens
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gelegd worden die tusschen midclernacht en een uur afgesneden
waren.
Zoodra de veeren in de pan aan 't sissen en braden waren,
zei Beaus, zou de heks het niet meer kunnen uithouden en zou
zij zich' in den omtrek Nan het hills laten zien.
— En hebt ge dat gedaan ? vroeg Matheus, die in eene bnitengewone spanning scheen te verkeeren,
— De baas , wilde er niet van hooren. Hij had er met den pastoor
over gesproken die het stupperstizie of zoo iets noemde.
— Ja, die weten van die
•
rare woorden genoeg te vinden
als zij hun zin niet krjgeu, sprak de smid.
- Om het kort te maken, ging Annemie voort, het arnie
schaap van een kind werd van dag tot dag magerder en
ellendiger; het droogde uit als een stokvischje en was .op laatste
een echt geraamte. Daarbij schreeuwen dag en nacht.
Eens op een zaterdag, toen de hoer „en de vrouw samen naar
de Markt waren, hebben wtj de kans ‘waargenomen.
De paardenknecht had reeds sedert lang alles klaar gezet en
ik had in alle stilte eene nieuwe koekepan gekocht, eene schoone
pan, al zeg
het zeif.
De hoer zal met zijne vrouw zoo wat halfweg de stad geweest
zijn, toen ik de pan voor den dag haalrle.
Rik had voor al hot overige, nameltjk voor de braam en de
varens gezorgd, die alien op behoorlijken tijd gekapt waren.
't Is oils griezelig van to worden, zei de schaapsjongen, die
werkelijk to klappertanden zat. Waart ge wel heel op uw geinak
Annemie met al' die aanstalten ?
was geen half mensch, al zeg ik het zeif, gat' de meid
ten antwoord, en de koekepan beefde zoo in mijne handen, dat
ik_ ze liaast niet vastimuden hon.
Rik zei dat i
mijn fatsoen moest liou.clen en mij niet -gek
inoest aanstellen,, maar hij zeif was zoo block -als de
Ili had eerst niet gezien dat die vreenide grijze kat, weer in
huis was; Ik meende dat ik iets kreeg then ze in den hock van
den liaard kwatn zitten en mij met hare geheirnzinnige oogen
zoo p ijdig aankeek als Wilde ze mij verscheuren.
Gewis, hadde Rik mij niet met zijtl e vuist in den rug gestampt
eri mij gezegd dat het er ditmaal door moest kost wat kost,
dat de grijze heks ons anclers ,- beide n den nek zou kraken, ik
ware daar Vandaan geloopen zoo ver ik loopen- kon mensehen,
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of wel ik ware van benauwdheid in flau-w-te gevallen al zeg ik
het zelf.
Ik haalde de veeren, deed smout in de pan en lei daarna de
betooverde kransen. erin.
Toen de veeren begonnen te sissen en te knappen ging de
kat aan 't miauwen, maar een miauwen dat u de haren deed te
berge gaan.
Het was daarbij een stank in huis, een stank, wAarbij niemand
het nithouden kon en ik moest maar altijd aau op het arme wichtje
denken om niet loopen te gaan.
Het krappelde en siste hoe langer -hoe eregr, de veeren krompen
zoo akelig in elkander, de olie spatte met nijdigé sprenkels uit de
pan in het vuur en de bramen en varens die knapten en soefden
zoo onheilspellend dat niemand het zou gelooven al zeg ik het
zelf.
Och, als ik nog daaraan denk dan wordt mijn bloed ijskoud
en ik voel een emmer koud / water over mijn ruggemerg zijpelen
Het was vreeselijk om aan te zien precies gingen de veeren
te werk als menschen -die vol razernij en ergernis hun handen
verwringen en kermen en huilen en vloeken en verwenschen.
Sommige van de veeren vlogen omhoog door den schoorsteen,
en barstten dan halverwege met een nijdig geplof uit elkaar en
dan vielen er druppels uit zoo rood .als
Matheus huiverde nu ook, al was hij ook niet van de teergevoeligste en Annemie was, al zeide zij het zelf, nog zoo « gepakt
door de herinnering, aan die- ontzettende geschiedenis, dat zij een
oogenblik moest ophouden om adem te scheppen. Ze stikte bijna
van ontroering.
Al de toehoorders zaten te hijgen- van vervaardheid en daar
was niemand onder hen die op dat oogeriblik het hoofd zoa
hebberi durven omwenden als hij iets achter zich gehoord hadde,
zoo benauwd waren alien.
Dat duurde een paar minuten, Annemie kwam het eerste 'tot
bezinning. Zij nam het woord weder op en zeide :
1k was zoo vreeselijk ontdaan over de ijselijkheden die ik
zag dat ik niet eens meer aan de griSze , kat dacht.
Maar toen de veeren ,in de pan tot een hoogen bos opzwollen
begon dat « vernijnig » beest zoo - afschuwelijk te sehreeuwen
dat hooren en zien verging. Zonder te weten wat ik eigenlijk
deed, 'Dam ik in - mijn vervaardheid, -al zeg ik_ hot zelf, de -pan
op en smeet die met de kokende olie boven op haar kop.
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- Dat was een goede inval, riep de scheper, wiens oogen
van plotselinge vreugde glinsterden.
- Zij gaf een helschen schreeuw, maakte een paar vervaarlijke bokkensprongen en verdween, zonder dat wij haar ooit
hebben weerg,ezien noch geweten waar zij gebleven is.
- Ztj is waarschijalipi door de schouw gegaan, zei Lambert.
— Ik zeg u dat ik, noch iemand, weet waar zij gebleven
is.
Maar (bit het do oude licks was, daarvan kan iedereen zeker
wezen al zeg ik het zelr, want de kat is nooit teruggekomen.
- Dat is nog al natuurlijk van* die kat, zei Cornelia, wat
zoudt g:j zeggen wanneer gij hier zoo eens/getrakteerd werd ?
Ik denk wel dat gij ook niet spoedig zoudt weerkomen en dat
men u voor 't laatst op Sinidshoeve zou gezien hebben. De arme
kat is zeker in eenen of anderen hock van den hooischelf of
gaan sterven.
van (le schuur
— De vrouw zal m j Loch bij geen kat vergelijken, hoop ik
sprak Annemie geraakt.
— Ik zou u gaarne allemaal bij brave menschen vergelijken,
antwoordde Cornelia, en dat zijt ge in den grond werkelijk ook
alien, mam a dat afschuwelijk b:jgeloof aan tooverij en aan heksen
dat is een gruwel •waarvan ik u zou willen vrij maken.
Als nu uw vertelsel uit is, zullen wij aan al (lie dolle praatjes
maar eon einde stollen en ons avondgebed doen waar bij, God
befere het, nooit zoo aa,nlachti bij zit to luisteren als bij al
die narigheden en die dwaze lieksenhistories die nog ongelukken
zullen _to-wee:4 brengen.
Omdat die, kat grUze oogen had, zooals alle katten, daarom
was het kind betooverd en daarom zou die oude ongelukkige vrouw
dat gedaan hebben 't Is niet schoon dat brave christene menschen
zoo liefdeloos to werk gattn.
- Maar het is nog niet uit vrouw; zei Annernie meer en
moor verongelijkt.
- Maak er dan spoedig een eind aan zei Cornelia, want ik
heb die gekkemanspraat nu lang geooeg aanhoord.
geloof dat gij vergeet Cornelia wie hier de baas is, zei
Matheus heftig, \ga voort Annemie.
— Ik kan de vrouw het geloof niet geven, al zeg ik het zelf,
sprak Annemie, maar wat ik gezegd heb is de zuivere waarheid.
Een mensch kan wel _souls een voorgevoel hebben, en zoo
ging het ook met mij ell, de kat.
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Onze kleine was geen acht dagen dood en begraven, of de
oude vrouw kwam weer op het pachthof hare aalmoes halen.
— Zij durfde terugkomen ! riepen alien, wat « verhardnekkigheid. »
— En wat zei ze ?
- Wat hebt ge met die feeks gedaan ?
Dic vragen werden gelijktijdig fresteld door Matheus en door
Walkiers.
Wacht even en gij zult stom staan, zei Annemie bij wirze
van antwoord op die dubbele vraag.
Weet ge wat er aan het wijf bijzonders was ? • • . • •
Annemie hield op bij die vraag en bracht alzoo eene aangrijpende. stilte te weeg want niemand wist natuurlijk iets to
antwoorden.
- Ze had misschien veeren in plaats van haar zei de scheper
éindelijk.
Annemie schudde beteekenisvol met het- hoofd wat beduiden
moest :
Neen, veel vreemder was het voorval.
- Zij was misschien in olio gebruind zei Lambert Coen.
- Ze was blind, stekelblind ! riep Annemie en haar gezicht
en handen -waren geheel verbra,nd !
— Blind !
- Verbrand
- Ja, blind en verbrand al zeg ik het zelf, 't is de bloote
waarheid. Zij had een jongen bij zich die haar leiden moest.
Toen wij later onderzoek deden naar haar, vertelden de buren
van het oude wijf aan Rik dat zij op denzelfden zaterdag dat
wij de proef van haar hekserij gedaan hadden, een erg ongeluk
gekregen had: ; maar hoe of wat, dat wist hem niemand te- verklaren
— Nu, sprak Matheus naar zijn jonge vrouw kijkend, als dat
geen bewijzen genoeg zijn, dan weet ik het niet wat men om
'zoo te zeggen nog meer verlangen kan.
Laat ons nu in Gods naam maar bidden zuchtte Cornelia,
die er toch geen middet op zag hare huisgenooteri to ovortuigen
hoe dwaas en bijgeloovig zij waren.
Allen knielden gezamentlijk neer en Cornelia bad voorop.
Bij de meesten echter -was het (lien avand slechfs een gebed
met de lippen want het hoofd was opgevuld met katten
veeren waaruit bloeddroppels vielen !
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Terwijl Matheus bij lierhaling zeicle : 11w wil gesehiecle ' op
aarde als in den Hemel ! dacht hij er weinig over na dat
zijn hart zich niet onderwierp aan Hem, die alleen de Heer is van
leven en dood want in dat hart broeiden op dat oogenblik plannen die afziciitelijk waren in de oogen van God die gebpden
heeft den evenmensch , te beminnen gelijk zijn eigen zelven.
Toen het gebed geeindigd was stonden alien op.
Matheus stak zijne pijp aan en zei
- Gaat inee Wanders, we gaan_ tot bij boor Janssens op den
Kievit.
- Bij hoer Janssens ? vroeg Cornelia, waar het paard gestorven is ?
— „Mist Cornelia, een prachtig mooi paard, bellekst door- fuddeMarie !
- Och Matheus, hoe is het tool' mogelijli aan desgelijke droeve
en gekke geschiedenissen geloof to kunnen hechten ! 't Is God
geklaagd dat Christene mensehen zich zoo verre vergeten.
Vrouw, ik geloof dat ik oud genoeg ben om van u gene
lessen to moeten ontvangen, zei Matheus norsch
— Lessen neen, hernam Cornelia met zachter stem, maar
raadgevingen wel, raadgevingen, die ik u meen to mogen geven
iii uw eigen belang.
1k gevoel het Matheus, ik gevoel het, ging Cornelia met ontroerde
stem voort, gij beraamt iets wat niet goed is, gij wilt een plan
uitvoeren warover gij later ‘berouw gevoelen zult. 1k bid u
Matheus, ga niet weg heilen avond, blijf bier.
Matheus, wat hem nog nooit gebeurd was, voelde jets in zijn
binnenste dat ,hij niet b3palen kon, noel' waarover hij zich
rekeiisehap kon geveni 't Was een gevoel als van diepen weemoed,
van angst en van gramschap tevens. Die Cornelia met haar tooveraehtig woord, had hein gansch ontsteld.
Maar - hij zou moed - hebben en krachtdadig zijn.
Hij zou toonen een man te wezen en zijn woord zou hij niet
teruk nemen. Dat had hij gegeven bij hoer Janssens, maar dat
had hij vooral gegeven aan oom Cornelis.
En -den was een man van ondervinding en van wijs beleid.
Was vooral een man die er warmpjes inzat en die altijd
beloofd had zijn neef Matheus in zijne uiterste wilbeschikkingen
te ztillen gedenken.
Maar die oom was zoo wat zonderling ; hij had zoo jets geheimzinnigs in zijnen -onagang en had daarom allengs den naam
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gekregen een vrek te zijn. Maar wie ging dat , aan ?
Hij was een suik.erown en moest in eere ' gehouden worden.
Hij had verklaard dat Judde-MaTie eene heks was ; hij had
dat klaar en duidelijk bewezen. Immers hij, (lie dranken kon
bereiden voor alle ziekten der huisdieren en kruiden kende
-tegen elke plaag, had het moeten opgeven overal waar zijne
geneeskundige hulp in de laatste, tijden ingeroepen ' word,
Zelfs de sehapen van hem, Matheus, den eigen neef van Cornelis
konden niet gemeesterd worden. En dat hal den doorslag gebo'even. Oom Cornelis had verklaard dat zoolang0 die heks in.
't dorp of in den omtrek bleef, ongelukken ea ramped van Mier-handen acrd de paroehie zouden ten ander breagen.
En Coen was alles beslist geworden.
Al de boeren hadden gezworen die duivelsmoer te verdelgen.
Ze -moesten nu al bij boer Janssens op den smid zitten te
waehten, hij moest dus voort.
— Walkiers, zei hij, 't is zooals ge wilt, 'meegaan of bier
blijven.
— -Wel baas, zei Walkiers, als gij het dan toelaat zal- ik
maar pier blijven.
De knecht had een voorgevoel dat er iets verseltrikkelijks
, -gebeuren kon en daar hij den indruk van Cornelia 's woorden
onderging, die toch zestien en halven - voor , hem betaald had,
hetgeen de baas 'molt , zou gedaan hebben, zou 110 nu ook eens
doers wat Naar het liefste was, namelijk t' huis blijven.
— Gelijk ge wilt, bromde de ' baas en daarmee trad hij het
huis uit.
Ilij smakte de deur zoo geweldig achter zich toe dat de ruiten
er van daverden.
Cornelia wischte een traan weg.
— Vrouw, zei Walkiers na eene poos van diep stilzwijgep.,
ik zou u willen van dienst zijn als dat kon.
1k heb nog schuld aan u en 'k zou alles willen goed maker.
— Luister eens, Walkiers, sprak Cornelia ernstig, gij hebt
slecht gehandeld, zeer slecht door Judde-Mar-ie te belasteren
maar nu zie ik dat het u s zoo kwaad_ niet gemeend was.
Gij hebt -door uwe dwaze geschiedenis, van die hekserij op
het Neerveldje, den baas meer en meer versterkt in zijn , hardnekkig bijgeloof aan 't bestaan en 'aan de macht van heksen.
en tooveraars.
En gij Annemie, zoo wendde zich de vrouw tot de koemeid
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die met verwarden blik in de vlam der lamp zat te staren, gij
hebt het nog veel bonier gemaakt. Belden zult gij een deel der
, verantwoordelijkheid op uw geweten dragen van hetgeen heden
avond gebeuren kan.
— Maar vrouw, zei Annemie, wat ik « eigenhandig » gezien
heb zult ge mij toch niet afstrijden. Ik zeg u dat de kleine
Elvire van boer Van Geertruyen . betooverd gestorven is, al zeg
ik het zelf.
— Al zegt gij het zelf, antwoordde Cornelia, gij zijt eene
domme deerne, loch ik zeg u dat het zondig is aan zulke ongerijmde inbeeldingen toe te geven, en gij insgelijks zult het bij
onzen lieven Heer to verantwoorden hebben zoo er de arme
Judde-Marie heden iets kwaads geschiedt.
Annemie was gekrenkt over de wijze waarop de vrouw dat
zei, maar tevens voelde zij toch ook in haar binnenste jets dat
naar weekhartigheid of liever naar angst geleek. Zij kon wel
zonder gewetensbezwaar, verzekeren dat het oude wijf van Tervueren eene heks geweest was die de kleine Elvire betooverd
had, maar van Judde-Marie had zij geene ondervinding, al zei
zij het zelf.
Wat zij van dezer heksenstreken wist, dat wist zij alleen
van hooren zeggen vooral door den baas die daar van ondervinding beweerde to hebben maar jawel, als er verantwoordelijkheid aan to semen was, dan moest de baas die maar voor
zich alleen houden.
— Luistert, sprak Cornelia, Walkiers zal mij vergezellen.
Ik wil, zoo het mogelijk is, een ongeluk, wie weet misschien
eene misdaad voorkomen. Gij Annemie blijft hier.
— God, vrouw, wilt - ge mij dan hier alleen laten, zuchtte
Annemie. 1k bestierve het van schrik, al zeg ik het zelf.
— Valt er iets voor dan wekt gij Lambert en Dries, zoo niet
wacht gij rustig onze terugkomst af.
— Korn Walkiers. De knecht volgde zwijgend en Annemie
kroop zoo dicht in het hoeksken van den haard als zulks haar
mogelijk was.
— Waarheen gaan wij ? vroeg Walkiers then hij met zijne
meesteresse buiten op de heide was.
— Naar de hut van Judde-Marie, antwoordde Cornelia. Zwijgend stapten beiden nu voort.
De hut lag op ongeveer een half uur van de smidse op eene
opene plek in het Zonieenbosch, boven het Roode Klooster. , ,
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Tusschen de boomen door, meende Cornelia eensklaps eene
kleine vlam te zien flikkeren, loch even spoedig was zij ook
weder verdwenen.
— Zaagt gij die vlam ? vroeg Cornelia aan den knecht.
— Eene vlam, neen vrouw ik zag niets maar wij komen hier
seffens aan den Viersprong . . . . .
— Begint ge weer met uwe dwaasheden, zoo onderbrak Cornelia Walkiers rede.
— Maar vrouw, Heinke Bult heeft het over twee dagen nog
verteld in ,de smidse hoe hij daar op zekeren nacht gevaren is
tom hij van Tervuerenkermis terug .kwam.
— IIeinke Bult is een babbelaar. Zie, riep Cornelia eensklaps
daar is de viam weer. Ze is nu veel grooter.
— Inderdaad, zei Walkiers, men zou zeggen dat er ook rook
tusschen de boomen doordringt,
— Laat ons spoed maken, hijgde Cornelia en de goede vrouw
zette het op eon loopen. 'Wanders had moeite haar te volgen.
Daar is de viam andermaal !
Zij schijnt met den rook te worstelen.
Het is als eene vurige tong die de zwart - donkere kruinen
der hooge berhen en beuken lekt.
Groote God, op die plaats staat de hut van Judde-Marie, want
in gansch den _omtrek staat geene andere woning.
Cornelia loopt van de groote baan dwars door het hoot naar
de plaats waar men de vlanimen bemerkt.
Nog eens rijst eene kronkelende slang en nu ziet en herkent
men duidelijk het armzalige huizeken waarin Jndde-Marie met
hare kleine Roze Kate eene schuilplaats gevonden heeft.
De viam rijst thans uit het rieten dak omhoog en zet den
ganschen omtrek in een rooden gloed.
Reeds hoort men het knakken en knetteren van het vuur en
daar treffen ook menschelijke stemmen de ooren van Cornelia
en van Walkiers.
Een oogenblik blijft de wakkere vrouw hijgend staan. Zij klemt
de handen tegen het ontstuimig kloppende hart en snakt mar
adem. De angst, de ontroering, de verontwaardiging, hebben
haar eene onmacht nabij gebracht.
— Walkiers, zegt ze met koortsige stem, zie dat is nu
uw werk. . . . .
—1\fljn week ! . . . .. roept Walkiers, ontsteld, niet zoo zeer
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door die onverwachte beschuldiging als door den zonderling
plechtigen Loon waarop zijne meesteres gesprolien heeft.
— Ja, hernam Cornelia, het werk van dommen haat ew nijdig
bjgeloof.
Een ver wart stemmengeluid trof nu hun oor.
— Vooruit, riep Cornelia, misschien is het nog tijd een grooter
Inisdrijt te voorkomen.
Walkiers volgde zijne meesteresse die nu weer ,met versnelde
stappen haren loop door het woud hernomen had.
Meermaal struikelt de brave vrouw op den ongebaanden weg.
Zij hijgt van vermoeidheid naar immer snelt zij voort.
De vlam rijst thans uit het sfrooien dak ,met hevig geweld
omhoog en zet den ganschen omtrek 111 een rooden .schijn.
Plots blip Cornelia `Neer staan.
Achter gindschen heuvel, tegen een eeuwenouden beuk geleund,
staat een man het gelaat naar de brandende hut gericht, den
hals luisterenJ uitgestrekt en, naar 't scheen, met angstige spanning
waehtend wat gebeuren zou.
Cornelia trekt Walkiers mede naar den heuvel.
Zwijgend laat de knecht zich geleiden. Ilij vraagt zich of of
zijne meesteres niet krankzinnig geworden is.
Cornelia echter strekt den arm uit en wijst in de richting
wadr zij de donkere schaduw van den wachtende bespeurd
heeft.
Het schijnsel der blakende vlammen verlicht zijn gethat.
— Boer Cornelis, roept Walkiers !
Cornelia edifier heeft haren loop naar de brandende hut voortSezet en, -ferwij1 Walkiers achter blijft heeft zij nu weldra de
plaats van den brand -bereikt.
Wat ze ziet verstijft haar van angst en ontzetting, van verontwaarJiging en afschuw
Een wanhopige, schier waanzinnige kreet stijgt in de lucht.
- Mijn kind. . . . Mijne arme lieve Roze Kate !
— Moordenaars ! gilt op hetzelfde oogenblik eene andere stem
mpordenaars, Gods wrack zal u treffen !
Stom van ontsteltenis, toen ze die onverwachte stem hoorden
stonklen een twintigtal donkere gestalten rond de, hut in den
vuurgloed te staren.
Het waren de boeren, die hun akelig voornemen ten uitvoer
brachten en de hut van (le « heks » met alles wat daarin was
vqrnietigden.
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Met- lcAhangende Karen en ten hemel opgeheven handen was
Judde-Marie een oogenblik in den cirkel der vlammen verschenen.
Niet de dreigende boeren echter, hare moordenaars, joegen haar
terug naar binnen.
- Mijn kind, mijne arme Roze-Kate ! die woorden, als eene
zieldoorsnijdende doodkreet, zeiden Cornelia, die op dit oogenblik
verscheen, dat het de moetlerliene was welke de rampzalige
vrouw terug naar binnen dreef.
— Moordenaars ! riep Cornelia andermaal, terwijl zij, koud van
ontzetting, de terugkomst der ongelujikige vrouw met Naar
kindje verbeidde.
Minuten, die eeuwen schenen, gingen traag voorbij.
— Matheus ! riep Cornelia, in een der omstaanders haar echtgenoot herkenend, wee ons ! wee onze kinderen zoo deze euveldaad hier voltrokken wordt ! .
Als eene kranlizinnige sprong de verontwaardigde vrouw
vooruit.
Eer iemand der door bijgeloof verstompte boeren er aan dacht
de vrouw tegen to houden, was deze in den brandenden poel
verdwenen.
Zij ijlt voort, verstikt door den rook.
Wat wil ze beginnen ?
Welk is haar inzicht ?
Zij weet het niet zij oordeelt niet, geeft zich geen besef van
den toestand, denkt er niet om dat een gewisse dood haar aangrijnst, dat 't hues Brie jonge kindertjes tot weezen zullen worden.
Er is een kind daarbinnen in die vlammen, dat kind moet
gered worden
En hijgend sprin# ze door de vlammen, over de neerstortende
balken. . ....
Eensklaps, bij den ingang, struilielt ze over een log voorwerp.
Zij yak, voelt met de handen rond zich en, o
vindt
een lijk !
Cornelia is radeloos van vertwijfeling. Ze wil, ze moet stork
blijven. Tastend bemerkt zij dat de daar gevallene Judde-Marie
op den rug ligt uitgestrekt.
Leeft ze nog ? of heeft de dood door verstikking reeds haar
werk verricht ?
Hulp Hulp ! roept .ze uit alle macht.

334

ROZE KATE

Terzelver tijd voelt ze dat Judde-Marie jets tusschen de sawngesloten armen houdt.
— God, haar kind ! gilt Cornelia, en zij tracht de doode, —
want flood is zij dat voelt Cornelia aan 't kloppen van haar eigen
angstig moederhart. . . . . .
— Hieruit Cornelia ! roept eene haar welbekende stem, hieruit,
de zoldering stort in !
Een forsche arm heeft haar in de lenden gegrepen en trekt
haar onweerstaanbaar voort.
— Matheus, hijgt Cornelia, ik zweer u dat ik niet van hier
ga zoo het kind niet gered word:
Red het kind ! Red het, na de moeder vermoord to hebben !
Wanhopig klampte zij zich vast aan het lijk van JuddeMarie.
— Doemnis . . . . wij stikken . . . . we worden begraven
onder de brandende zoldering, vloekte Matheus.
Wat hij ook rukte, Cornelia liet niet los.
Toen greep hij het in een doek gewikkelde kind, dat niet
verroerde, en sleurde Cornelia, die reeds door den smoor .
bedwelmd was, merle naar buiten.
Met akelig gekraak stortte op hetzelfde oogenblik de zoldering
in en bedekte het roerloos liggende lichaam van Judde-Marie.
Knetterend sloegen de vlammen met nijdig: geloei omhoog, als
jubelden ze over de behaalde overwinning.
Een slachtoffer ten minste zou door hen versionden worden !

's Anderdaags vond men enkel nog eon hoopje smokende
,
assche .. , ... • •
Twee dagen later had de wind die verspreid, en toen op
't einde van den zomer de bramen hunne wilde ranken over
de kale plek geslingerd hadden, kon men zelfs niet meer gissei
waar de hut van Judde-Marie gestaan. had. . . . . .
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Illoorti ! AI oord !

ornelis Dirix zag er afschuwelijk uit. Walkiers was
hem zoo onverhoeds genaderd dat de knecht reeds
naast hem stond eer hij zulks bemerkt had.
Cornelia was hem as eene schaduw voorbij gevloden.
Ze was reeds tusschen de boomen verdwenen toen
hij op zijnen schouder de ruwe hand van Walkiers voelde.
— Schurk ! riep de knecht, nu zie ik klaar .in uw spel ! Dat
is uw werk.
— Wat wilt ge ? Wie zijt gij ? Waarachtig Walkiers, wat voert
u hierheen ?
— En u?
Cornelis Dirix stiet den forschen knecht van zich, en keek hem
met kwaden, venijnigen blik aan.
— Ili weet nu waarom ik de stallen en het erf niet moch
sluiten ; ik weet waarom ik die twee zakken witachtig poeder
naar den akker van Sevrien Kannes brengen moest ; ik weet
waarom ik maar altijd van heksen en van spoken vertellen mQest
en maar overal rondvertellen dat de tweeling betooverd is . . . .
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— Oh ge weet naar 't schijnt to veel, riep hoer Cornelis met
onheilspellende stem, Clan zullen wij moeten trachten u de gelegenheid te benemen uwen dwazen praat ooit voort te vertellen.
HiermeO greep hij Walkiers in de horst en schudde hem
geweldig heen en weer.
De knecht echter pakte den stevigen Cornelis bij de keel en
neep duchtig toe.
— Laat me log ! Laat me los, gorgelde Cornelis, of er gebeuren ongelukken.
Walkiers hijgde van vermoeidheid en kon nauwelijks spreken
zoo heyig had Cornelia hem doen loopen, doch als tusschen een
schroefblok zat den nek van Dirix . geklemd.
— Laat los. . . . .
- Voort, riep de jongeling, voort ! Ge hebt schuld aan het
misdrijf dat daar gepleegd wordt en waartoe ik onwetens heb
medegewerkt. Voort, ge zult goed maken wat ik op mijn geweten heb.
- Laat los ! . . . . herhaalde hoer Cornelis nogmaals.
Walkiers liet los doch hij greep Dirix bij den arm en trok
hem voort in de richting der brandende hut.
- Bij den duivel, wat wilt ge uitvoeren ? Zijt e krankzinnig ?
gilde deze laatste.
Het was, als hadde eene bovennatuurlijke macht Walkier's
lichaamskrachten vertiendubbeld. Hij ijIde als een bezetene voort
en dwong den Boer hem te volgen.
Toen liet Boer Dirix eensklaps zijne rechterhand in zijnen zak
glij den.
Hadde Walkiers niet zoo opgewonden geweest, clan zou hij
zeker in het roode schijnsel der vlammen het blinkende lemmer
van het zakmes gezien hebben, dat hoer Cornelis getrokken had.
Nog slechts een enkel oogenblik verliep.
Toen sneed eensklaps een akelig noodgeschrei door de lucht
Moord ! Moord ! klonk het schor en daarmede liet Walkiers
zijn armen slap naast zijn lichaam hangen, en met een doffen
slag plofte hij op den grond.
Het stemmengeluid rond de brandende hut was op dit oogenblik zoo verward uit hoofde van hoer Matheus die met zijne
vrouw onder den arm en een kind op den anderen uit de instortende hut te voorschijn trail, dat het moordgeschrei niet gehoord werd.
Toen de groep zich echter eenige oogenblikken later dorpwaarts
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begaf, struikelde een der boeren met den voet tegen een log voorwerp.
God ! riep hij zich bukkend, hier ligt iemand vermoord.
— Vermoord ! riepen de boeren vol ontsteltenis !
— Ja vermoord, zei Matheus die zich over den bewusteloos
liggenden Walkiers heenboog, hier ligt een plas bloed.
— Wie is de vermoorde ? voeg Janssens, de hoer der hoeve
waar het « jonge, sterke » paard bezweken was hetgeen de misdaad
ten gevolge had die wij komen te beschrijven.
— Het is Walkiers riep plotselings Heinke Bult, die onder
de aanwezigen was en zich over het lichaam gebukt had.
— Walkiers ! Walkiers ! zegt ge schreeuwde boer Matheus, dat
is niet mogelijk.
— En toch is het zooals ik zeg baas, hernam Heinke Bult.
— Is hij *dood ? vroeg Matheus met zonderlinge ontroering in
de stem.
— 1k geloof het niet, antwoordde Heinke, terwip hij zijne hand
op het hart van den verslagene drukte, hij ademt nog alhoewel
ook maar zachtjes.
— Men loope om den dokter ! zei hoer Dirix, spoedig, spoedig !
— En om den pastoor, zei hoer Guedens.
— Ik meen ook, voegde Vanswevelt uit den EKSTEREN MEN.
daarbij, dat men goed doen zou de gendarmen to verwittigen.
— De gendarmen ? vroeg Rikske Luts, wat zouden die hier
komen doen ?
— Een inoord is hier gebeurd, sprak hoer Vanswevelt, en aan
het gerecht hoort het de moordenarrs op to sporen.
Drie der om€taanders hadden zich onmiddellijk bereid verklaard
de opgelegde boodschappen uit te voeren.
Intusschen werd de gewonde opgelicht, doch geene enkele
beweging des gelaats verried of hij nog in leven was.
— Walkiers ! zoo riep hem Matheus in 't oor, Walkiers, herkent ge inij niet ? Ik ben de meester.
Walkiers verroerde niet.
Een kwartier verliep.
Eensklaps hoorde men in 't sane van den nacht den zilveren
klank eener bel.
De Eerwaarde heer pastoor van Auderghem stapt haastig over
de baan die van het dorp uit langs het bosch loopt.
Len koorknaap gaat hem voorop en enkele boeren vergezellen
hem.
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Noch de koorknaap, noch die achteraankomende spreken geen
enkel woord op lien langen weg en de priester schijnt te bidden
want zijne lippen bewegen zich onafgebroken.
Hij begroet nauwelijks den groet der boeren die hem to gemoet
komen en die daarop eerbiedig op den boord van den weg
neerknielen.
De- priester kwam ter plaatse waar Walkiers op een in der
haast aangelegd bed van mos was uitgestrekt.
Hij knielde over den gewonde en onderzocht haastig zijn
toestand.
— Is de dokter verwittigd ?
— Hij komt zoo aanstonds, antwoordde de aangesproken boer,
men is hem gaan halen.
— Gelieve u alien een weinig te verwijderen, zei de priester.
Hij bukte zich daarna over den stervende, maakte zijn vest open,
scheurde het hemd los, doch bemerkte geen spoor van wonde.
Walkiers bewoog de lippen.
— Drinken ! kwam het bijna onhoorbaar over zijne lippen.
— Loop naar de bron en schep water, zei de pastoor tot zijn
koorknaap die zich onmiddellijk verwijderde.
Intusschen hielp de pastoor den gewonde zachtjes overeind.
De goede herder stak zijn arm onder de schouders van Walkiers
doch deze bracht nu een zoo pijnlijk gekerm uit dat de pastoor
onmiddellijk giste waar hij gewond was.
— Het is in den rug dus ? zei hij troostend.
— Ja, was het flauwe antwoord. Met ongelooflijke voorzichtigheid maakte de pastoor het ondervest los en trok het behoedzaam van Walkiers schouders.
Nu bemerkte men, dank het licht der maan die aan den
blauwen hemeltrans gerezen was en wederom al dat menschelijk leed en al die ellende met haar bleéken, meerwarigeh blik
aanzag, dat er eene groote bloedviek in den rug van het hemd
was.
Ook dit laatste werd met teedere bezorgdheid losgeknoopt en
weldra, drukte de pastoor met duim en wijsvinger de gapende
opening eener bloedige wonde dicht, vlak onder het rechter
schouderblad aangebracht.
De koorknaap was inmiddels met frisch bronwater teruggekomen.
De priester laafde eerst den gewonde, die daardoor zeer
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verkwikt scheen, en waschte daarna de wonde met het reine,
heldere water.
Daarna besprenkelde hij wangen en voorhoofd.
Lanzamerhand scheen het leven in den vermoorde terug te
keeren.
Hij opende de oogen . en keek met gebroken blik rond zich.
- Mijn arme vriend, sprak de eerbiedwaardige herder, ik
dank den hemel dat mijne homst niet voor eeuwig te laat ge
warden is. Ik hoop dat wij met Gods hulp u redden zullen doch,
wie is zeker van den dag van heden ?
Zoo gij wilt zullen wij derhalve onze eeuwige zaken in regel
brengen.
Walkiers knikte. De pastoor boog zich over hem heen, en
met flauwe doch goed verstaanbare stem, beleed Walkiers wat
hem op het geweten lag.
De goede pastoor huiverde over de verdwaaldheid en de
liefdeloosheid van het menschelijk hart, toen hij hoorde wat
aanleiding hij gegeven had tot de ramp die het huisje der
arme Judde-Marie in assche gelegd had.
Nadat zijn heilig ambt was volbracht, wenkte hij de emstaande
boeren dat zij nader zouden treden.
— Is boer Matheus Dirix onder u ? vroeg de geestelijke.
Neen, heer pastoor, antwoordde een uit den hoop, hij was
zooeven nog hier maar hij is voortgeloopen, zijne vrouw achterna
toen ze met het kind in het woud verJween.
Dokter Wulf kwam op dit oogenblik aangeloopen.
— Waar is de gekwetste ?vroeg hij
De boeren openden den cirkel.
— 1k heb hem een weinig verkwikt door de wonde te wasschen,
z6i de pastoor.
Walkiers lag op de rechterzijde op het mos uitgestrekt.
Ilij lag gerust alsof hij sliep.
Voorzichtig betastte de dokter de wonde.
- Doet het kn. Walkiers ? vroeg hij met welwillencle stem.
Neen, rileen brandt het zoo een beetje, antwoordde de
smidsknecht zachtjes.
— De dokter trachtte bij middel der lantaarn die de koorknaap
omhoog hief, de wonde te onderzoeken
Het zal gelukkiglijk niet erg zijn, sprak dokter Wulf na
een vluchtig onderzoek.
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De scoot is op het schouderblad terecht gekomen en zoo werd
de moordende slag afgeweerd. Gelukkiglijk voegde de dokter
erbij, zich naar den pastoor wendend, want een halve duim
lager, en Walkiers ware op den slag flood gebleven.
— Wie is de moordenaar ? vroeg Wulf zich daarna tot de
ontstelde boeren keerend.
— Niemand antwoordde.
— Wat is er dan eigenlijk gebeurd ? hernam de dokter. Eene
vechtpartij wellicht. Hoe laf iemand in den rug te treffen !
— Ja, de meester mag er natuurlijk over denken zooals hij
wil, maar niemand van ons weet wat er gebeurd is. Wij vonden Walkiers hier liggen ; hij gaf taal noch teeken en toen
hebben wij om den pastoor en om den dokter gezonden maar
wie hem zoo laf te lijf is gegaan, dat zal Walkiers u wel zelf
best kunnen zeggen.
De dotter achtte het wellicht overbodig verdere uitlegging te
vragen.
Althans hij drong niet aan en beval dat men spoedig eene
berrie zou makers bij middel van een paar takken.
Dit werd gegaan ; behoedzaam werd Walkiers op de berrie
gelegd en twee boeren, die van tijd tot tijd door twee andere
dragers werden afgelost, droegen het zoo naar de smidshoeve.

DERDE HOOFDSTUK
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Op de Smidshoeve
- ---0"4713°.,Q-------erkelijk, nu scheen er eene kwade hand op de smidshoeve te liggen.
Ofschoon het reeds meer dan negen ure is blijven
de deuren der smis gesloten. Op het voorplein liggen
een paar groote karraders die moeten beslagen worden
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en eene gansche root ploegen en eggen staan op herstel te
wachten.
Ook de Minden die, op het erf uitgeven zijn gesloten.
AlJes rond de hoeve was stil, doodsch stil.
Annemie komt uit den stal maar spreekt geen woord al loopt
D ries, de scheper, die niet in huis durft gain, haar ook seder
een half uur na om te weten wat er nu eigenlijk toch aan de
hand is.
Annemie schudt bedenkelijk het hoofd en zucht.
— Is Walkiers dood ? vraagt Dries.
Annemie schudt van peen, en wischt een traan weg.
— En de vrouw ? vraagt Dries verder, is het voor haar dat
Lambert om medecijnen naar de stad moest
— Dries, sprak Annemie eindelijk op doffen Loon, Dries, hier
op (le smicishoeve howl ik het niet nit.
Er gebeuren hier dinvin (liviir rnijn verstand te Mein voor is, al
zeg iii het zelf, sedert then rampzaligen avond dat de vrouw,
meer dood dan levend, te huis is gekomen met dat vreemde
kind, is het ongeluk op het erf gekomen.
Nog geen uur was het in huis, of daar brengen. ze Walkiers
op een clraagberrie nur de hoeve half vermoord en buiten kennis.
De bags scheen mij op tat oogenblik zoo -Treeselijk benauwd
dat ik een oogenblik meende dat hij het verstand verliezen zou
en sedert dat zelfde oogenblik spreekt hij met iemand nog een
woord.
Zou hij behekst zijn Annemie ?
Dries, spreekt dat woord nooit sneer uit. Ik schrik en beef
als ik denk aan hetgeen de pastoor daarover gepredikt heeft,
en hoe hij het eene schande noemde z66 het gebod van liefde
jegens den evenmensch te overtreden, misdaden en moorden te
begaan, ingegeven door het domme bijgeloof aan heksen en.
tooveren. En toch, al zeg ik het zelf, heb ik eigenhandig ondervonden hoe ellendig het met het arme schaapje van hoer van.
Geertruyen is afgeloopen en daarbinnen, voegde zij er geheimzinnig bij naar de woning -,i.ijzend, is het ook niet pluis, al zeg ik
het zelf.
Annemie nam de melkemmers die zij neergezet had, weer met
eon zucht op en ging naar de achterkeuken om haar werk voort
te zetten.
Daar het weer sedert den morgen regenachtig was en de smis
gesloten bleef, vond Dries niets beter te verrichten dan eens bij
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Heinke Bull te gaan en van hem te hooren wat nieuws hij over
al de vreeselijke gebeurtenissen had.
Wij laten hem gaan en treden de woning binnen.
Links van den met rooden steen geplaveiden gang, is de
keuken ; rechts do groote huiskamer die huiskamer, dat is de
trotsch van elk boerenhof.
Gerneenlijk wordt daarin in den zomer nooit een voet gezet.
't Is het heiligdom waarin nooit iemand met klompen aan de
voeten binnentreedt.
Die worden vol eerbied in den gang naast de deur gezet
want de boerin zou niet gedoogen dat de rood geschuurde steepen
met een enkel smetje of vlekje ontsierd worden.
Nu staat de deur Bier kamer, g,ewoonlijk gesloten, evenals de
blinden overigens half open.
Er lag geen stofje op den steenenvloer die gemeenlijk met
water en roodsel « gedaan » werd zoodat die vloer gemeenlijk
als met een bloedrood „tapijt bedekt scheen, want Cornelia
strooide geen zand zooals dat algemeen gedaan werd. Maar
rondom, op eenigen afstand van den muur, zag men keurige
slingers van zand aangebracht.
Dat was het werk van Annemie, want al zei die het zelf, om
zandslingers te maken ging ze voor de beste niet achteruit.
't Was maar spijtig dat de vrouw haar daarin den vollen « doen »
niet wilde laten en zij het midden der kamer vrij wilde, antlers
zou men nog wel ander zandkunstwerk te bewonderen gehad
hebben.
Ze kon allerhande fi.:-.!uren en bloemen zoo mooi dooreenwerken
dat men er eind noch begin aan vond en voor Tervueren
kermis had ze bij pachteresse van Geertruyen ee p s eene pauw
4 gestrooid » met van weerskanten een vruchtenkorf, zoodat al
de gasten er stom van gestaan hadden, al zei ze dat zelf.
Zij bezigde tot uitoefening van dit kunstenaarswerk een oude
koffiemoor , zij liet het hagelwitte zand, dat vooraf redelijk nat
gemaakt moest worden, door de twit loopen maar dat moest
dan heel rap en behendig in zijn werk gam antlers maakt
ge kladden en - het zand komt dan met plaatsen in klonters te
liggen zoodat uw heel werk bedorven wordt.
De zware eiken stoelen stonden in rechte lijn op de achterpooten tegen den muur geschaard, zoo bijna als iemand die zich
met den rug tegen den wand zou leunen, gereed om achterover
te vollen.
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Dit is zoo het oud gebruik dat ook heden nog op sommige
plaatsen van den buiten in volge is.
Links en rechts van de schouw stonden twee hooge, insgelOks
eikenhouten armstoelen. Maar een der grootste sieraden van het
vertrek was eene kast van eiken hoot waarop twee prachtige
porceleinen vazen prijkten met in beide een mooien tuil van
't fijnste- engelsch Bras.
Er was nog nooit iemand voor de eerste maal in de kamer
geweest die niet had moeten zien hoe sterk die kast van binnen
gewerkt was, en dan meteens hoe ze opgepropt was met
eigen gesponnen en geweven lijnwaad, zoo blank als hagel en
zoo sterk als ijzer.
Onder den ver vooruitspringenden schoorsteenmantel hing en
stond eene groote hoeveelheid haardgereedschap als blaaspijp,
tang en schup en de twee door Matheus gesmeedde « haardijzers >>
met hunne koperen leeuwenkoppen maakten de bewondering gaande
van al wie ze zag. En keek men dan ook eens in den schoorsteen dan zag men daar eene zoo geduchte rei fijn gerookte
hespen, zijstukken en braadworst, dat men wel in de overtuiging
deelen moest dat de smid er tamelijk breed voorzat en bij hem
voor geen hongersnood te vreezen was. VOOr de bedstede, die
in een hoek van den schouw stond, hingen twee groen en rood
gestreepte , saaien gordijnen, of liever, zii hingen eigenlijk niet
.maar aan het hoofd- en voeteinde zoo opgeslagen ' dat men meteen
het hagualanke beddegoed zag en ook de dikke wollen sprei die
Cornelia niet min dan zes zilveren kronen betaald had.
Naast die bedstede .hing een tinnen wijwaterbakje met een
palmtak, en binnen, midden boven hun bed, een groot houten
kruisbeeld met een tinnen christusbeeld dat blonk als zilver.
In dat bed lag Walkiers, de knecht, die nu stillekens aan begon
te beteren.
floe was hij van zijn kelderkamer waar zijn eigen bed stond
op dit eere-bed gekomen ?
Dat zal den lezer wel blijken uit hetgeen hieronder volgt.
Drie personen staan voor het bed, en, daar de vrouw zoo
even de blinden langs binnen opengeduwd heeft zoodat het
daglicht gedeeltelijk in de kamer dringen kon, herkennen wij
dadelijk den goeden dokter Wulf, Cornelia en Matheus•
— Denkt gij dat alle gevaar geweken is dokter ? vroeg Cornelia.
— Ik spreek er borg voor dat Walkiers binnen de acht dagen
te been is, antwoordde de dokter. Het mes is zooals ik het overi-

344

ROZE KATE

gens van het eerste oogenblik zeide, op het schouderbiad afgestuit.
De slag moet met ongelooflijk geweld zijn toegebracht want het
schouderbeen werd ernstig aangetast.
Weet men nog niet wie de moordenaar is en welke drijfveer
hem tot zijn laffen aanval bracht ?
BO die vraa werd Matheus doodsbleek, en Walkiers, die tot
nu toe scheen te slapen, keerde zich half in zijn bed overeind.
- Matheus hield zijn blik op hem gevestigd en in diea blik
lag zulken angst, zulk biddend smeken dat Walkiers zich in zijn
binnenste ontroerd en geschokt gevoelde.
- Walkiers weet niet wie zijn aanvaller is, antwoordde Cornelia,
de aanval waarvan hij het slachtoffer is schijnt hem onbegrijpe10k, is het niet Walkiers ?
De aangesprokene keek nu Cornelia aan en ook in dezer blikken las hij de bede den naam van zijn moordenaar te verzwijgen.
- Neen, zei hij, ik kan niet zeggen wie mij gestoken heeft.
Zonderling, zei de dokter, hebt gij- dan uw aanvaller niet
gezien ?
- Hij vluchtte weg in het woud vooraleer ik zijn gelaat zien
kon.
— Hoe werd gij dan zoo onverhoeds aangevallen ? vroeg de
dokter verder, niet vermoedende dat hij drie personen op de
pli*nbank gtelde met zijne ondervraging.
Wij moeten die zaak onderzoeken, ging hij voort, want sedert
de laatste tijden gebeurden in den omtrek maar al te veel aanslagen die ongestraft bleven.
Het is te betreuren dat door de regeering der regentes geene
strengere maatregels genomen .worden tegen de baanstroopers die
den omtrek van het Zonieenbosch onveilig maken.
baanstroopers zullen het geweest zijn die Walkiers hebben
willen vermoorden wellicht om hem daarna te berooven.
1k weet niet wat zij van een eenvoudigen smidsknecht
rooven zouden, bemerkie de dokter : Hoe kwaamt gij in het
woud Walkiers, op de plaats waar de lieden u gevonden
hebben ?
Wij hoorden de brandklok kleppen, zei Cornelia haastig, en
toen liepen ik en Walkiers onmiddellijk naar het dorp waar wij
hoorden dat het de hut van Judde-Marie was die afbrandde.
Wij volgden de baan, doch om den weg te verkorten sneden
wij boven de kleine kapel dwars door het woud.
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Wij liepen, liepen om den adem te verliezen. Walkiers volgde
mij op eenige stappen en, zonder te weten hoe. of waar, bemerkte ik dat hij eensklaps verdwenen was.
lk Hop echter steeds door wijl ik reeds de vrammen zag en
de lieden rond de hut hoorde roepen.
Later vertelde Walkiers ons dat hij in eene greppel gevallen
was en dat hij toen hij opstond, half verduizeld door den val, een
stoot in den rug kreeg zonder dat hij iemand gezien of gehoord
had.
Hij verloor het bewustzijn en bleef liggen op de plants waar
de boeren hem een poosje later -midden een grooten plas bloed
vonden.
- Zonderling, mompelde de dokter.
Walkiers keek beurtelings Matheus en Cornelia aan en zei dan
bevestigend :
7— Ja, is precies gegaan zooals de vrouw het vertelt, ik
kan niet vernioeden wie' mijne aanranderft waren, "loch waarom
zij--mij zochten te vermoorden.
De -dokter deed gem verdere vragen, bavool den gewonde
rust en kalmte aan en verliet de kamer met de belofte dat,
binneneen paar dagen nog eens zou terugkomen.
Matheus vergezelde hem tot in den gang.
- Dokter, zei • hij aarzelend, eer ge weggaat zou ik u nog
iets *Men vragen.
Tot uwen dienst hoer Matheus, wat verlangt ge ?
- 1.1( ben over tijd, laat het mij maar zeggen niet al te vriendelijk jegens u geweest.
— Hoe meent ge dat Matheus ? vroeg de dokter eenigszins
verwonderd.
Betrekkelijk den tweeling, antwoordde Matheus. Vergeeft
ge mij dat dokter ?
Niets te vergeven, Boer Matheus. Aileen verheugt het mij dat
gij tot gezondere gedachten schijnt gekomen te zijn.
Wilt ge de kinderen niet eens bezoeken ?
— Met genoegen, waar zijn ze ?
Hier naast in de keuken, zei Matheus, blijkbaar verheugd
den dokter zoo. gunstig gestemd to zien.
Hij trok de deur der kamer waarin Walkiers to bed lag toe
en bracht dokter Wulf in de glinsterend seine keuken. Tegen
de twee vensters die -op het binnenhof uitga-Ven, stond eene
groote, vierkante en blank geschuurde withouten tafel. BO die
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tafel zat een meisje van ongeveer vier jaar oud. 't Was een lief
aardig kind met blonde krullende lokjes die over het beweeglijk
halsje en langs de ietwat bleeke wangetjes afrolden.
Hare groote donkere oogen waren met onafgebroken aandaehtnaar een opengeslagen boek gericht, waarin toch zulke mooie
platen stonden.
Naast haar zat een knaapje die een weinig ouder scheeh
het lieve kind waaraa,n hij tot 16ermeester diende. Op het oOgen--.
blik dat zijn varier met dokter Wulf de deur opende , -Wag hij
juist bezig aan de kleine Roze-Kate uit ,te leggen hoe boos, de
menschen gehandeld hadden met het kindeken Jezus dat me4
eerst had willen vermoorden, maar dat zijne moeder ,en
heilige Jozef toen met hem weggevlucht waren, heel ver
naar een vreemd land, maar dat de booze menschen hem toen
later toch nog gevonden hadden en hem aan dat groote kruis.
hadden genageld dat in het boek - afgebeeld was met nog twee
andere groote kruizen daarnaast, maar dat was de goedê
moordenaar had moeder Cornelia gezegd en onze lieve had hem alles vergeven omdat hij later toch weer goed geworan
was.
Zoo diep waren de kinderen in de bewondering verslOnden
die de platen van het Oud en Nieuw Testament bij hen opwekten, en door de uitleggingen van den kleinen EVeraard daa'rover
gegeven, dat zij niet eens de deur hoorden opengaan.
Annemie, die bezig was met melk afroomen, was in8Olijks
zoo diep in hare sombere gedachten verdwjaald, dat
baas en den dokter eerst bemerkte toen ze reeds bij 'de Wel
stonden.
— Die komt terug voor den tweeting, zuchtte ze,' ik wiPtu
eens rechtuit zeggen wat ik daarmede aan de' hand- gehad 'heb,
al zeg men mij ook seffens den dienst op.
De « tweeling zat, evenals gewoonlijk in den hook -0-‘an de
schouw. Jacob, zoo heette de een, knutselde L aan een sttik shout
-v•T aardit hij eene ploeg wilde maken.
Simon, zoo heette de tweede, vermaakte zicti Met di le jOnge--katten die hij nu eons streelde, op, zijne manier, door-de diertjes
met den staart te sleuren of aan de -oo gen to trekken.
Dag mijn brave kinderen, klonli nu eensklap g- do' gemoede.
lijke stem van den braven dokter , Wulf.
De « tweeling keek eons even onverse-hillig 01111 ' maw! geen
van 'de twee- knapen beantwoordde- Alen groet.
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Everaard daarentegen Hop den dokter te_ ,gemoet, nam hem bij
de hand en trok hem mede naar de tafel.
Ik heb een zusterken gekregen, zei het knaapje vroolijk,
Roze Kate heet ze.
— Bag Rozeken, dag mijn lief kind, zei dokter Wulf naar de
tafel tredend terwijl hij het lieve kind streelend over hoofd en
wangen streek.
Lieve deugd ! die is nu zeker toch geen tooveraar, dacht
Annemie die zieh in de achterkeuken had teruggetrokken, maar
door de Openstaande deur niets uit het oog verloor van hetgeen
de keuken voorviel ; hij streelt het kind precies zooals JuddeMarie onze twee kleinen streelde, in lien rampzaligen namiddag !
Ik wil het den dokter vertellen ja, ik wil, heriiam Annemie,
de baas kan ervan denken en doen wat hij wil.
Roze Kate keek den braven, vriendelijken ouden heer met hare
donkere oogen heel vertrouwelijk aan en een onschuldig, zalig
glimlachje verhelderde het schoone gezichtje dat sedert de laatste
dagen zoo vaak door droeve tranen besproeid was geworden.
Matheus ging intusschen tot bij de schouw waar zijne twee
oudge kinderen zaten.
Kom den meester eens goeden dag zeggen, zei hij, half
gebiedend, half vriendelijk.
Jacob noch Simon verroerden eehter.
De dokter trad inmiddels nader.
-7- Dag vriendjes, zei hij goedhartig, en daar hij zag dat de
kna,pen schuw in den haard keken en nog dichter bijeen kropen,
school' hij zelf een stoel nader en ging ook bij den haard
zitten.
Matheus leunde tegen de schouw en keek strak voor zich.
- Geef mij eens eene hand, zei de dokter.
De kleine Jacob, die het clichts naast hem zat, stak bedeesd
zijne hand uit Welke de dokter een geruimen tijd in de zijne hield.
Flauwe pols, mompelde hij, die kleinen hebben iets op het
lijf waar ik toch het mijne niet van heb, iets als eene verharde
inwendige verkoudheid.
Wat dunkt er u van, dokter ?
wat zal ik zeggen, boer Matheus, ik zou wel eens
—
graag hooren hoe zich dit geval eigenlijk heeft voorgedaan.
niet veek meer van dan gij.
- Ja, dokter daar weet ik
Om eigenlijk, to zeggen, heel sterk zijn de kinderen wel nooit
niet geweest en zoo stil en afgetrokken waren ze ook altijd. Maar
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anders goed gezond. Ze aten als elk ander kind en sliepen ge.
rust.
Ge zult dus ook wel begrijpen dat ik het niet heel natuurlijk
vond dat ze zoo op eens heel anders werden.
Ze lagen in hun bedje te rillen en wilden hooren noch van
eten, noch van drinken. Dat duurde al zoo een paar dagen en
ik moet zeggen dat ik er het mijne niet van had. De vrouw
wilde maar absoluut dat wij u zouden laten halen dokter, maar
al beken ik het nu ook tot mijn leedwezen, ik wilde daar niet
van hooren wijl ik mij overtuigd hield dat de kinderen betooverd
waren.
- Betooverd riep de dokter schijnbaar verrast.
- Ja, betooverd, zei Matheus, die nu weer op zijne dreef kwani
hoe zult gij het anders uitleggen dat de kinderen samen gezond
en samen ziek werden ?
Dat zulks natuurlijk in zijn werk gegaan is, 'dat zal
Loch de beste dokter niet =volhouden en nu verklaart gij naij
overigens dat gij zelf u niet verkiaren kunt hoe dit mogelijk
is.
— 0, zei dokter Wulf, het is duidelijk dat de twee kinderen
gelijktijdig door eene ziekte werden aangetast ; maar wijl ik
den oorsprong dier ziekte niet ken en eerst langen tijd daarna
bij de kinderen geroepen werd is het mij tot nu toe ilia mogelijk geweest dien oorsprong te ontdekken. Wees eater overtuigd dat ik hem wel zal weten te vinden.
Ja, zoo redeneerde de pastoor ook, en tech heeft hij niets
gevonden, al wilde hij nochtans ook van geen hekserij hooren.
— Heeft die de kinderen gezien onmiddellijk nadat de ziekte
zich verklaard had ?
Ja, ik bedoel namelijk den ouden heer pastoor, maar hij is
veertien dagen nacterhand zelf gestorven. De nieuwe hebben wij
ook geroepen, eens dat de vrouw naar de markt vas, maar
ofschoon hem Annemie alles verteld heeft van naadje tot draadje
heeft hij viakaf geweigerd de kinderen te overlezen en ook gezegd dat
wij om den -dokter moesten zenden. Toen hebben Wij u ook
doen halen maar neem het niet kwalijk, veel geholpen heeft het
niet.
Nu kon Annemie het in de achterkeuken niet langer blijven
uithouden. Niemand immers beter dan zij, kon uitleggen hoe die
zaak zich had toegedragen, al zei ze het zelf.
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14arom kwam ze uit de achterkeuken naar de voorplaats en
ging zoo kwansuis eens naar het melkschap.
- Annemie, zei de baas, toen hij de meld in 't oog kreeg,
vertel eens aan menheer den dokter hoe het met dat bezoek van
den heer pastoor is afgeloopen.
Goe 'n dag, menheer den dokter, zei Annemie, wat zal ik
zggeii, de heer pastoor moist over het geval maar weinig
to geven, alleen scheen hij gestoord dat wij hem en niet
hadden doen halen menheer de dokter. Maar, zal ik zoo zeggen,
de baas wilde daar niet van hooren, en al zeg ik het zolf, het
scheen mij dan ook heel lets anders dan eene gewone ziekte.
Maar dat ik over dergelijke Bingen niet gaarne meer spreek
sedert alles wat bier in den omtrek in de laatste dagen gebeurd
1§,' zal de dokter ook wel begrijpen.
Luister eens, Annemie, zei de dokter ernstig, gij zijt eene
brave beste meid en dat ge van uwe meesters en van hunne
kinderen houdt, daarvan hood ik mij overtuigd. Welnu in 't belang
'Van. die kinderen moot ge mij eens heel nauwkeurig vertellen
wat gij in den tijil aan den ouden hoer pastoor verteld hebt.
— Wel mijnheer, dat ging als volgt :
Be' , vrouw wilde van al die dinsigheden van heksen en dergelijkon absoluut niet hooren.
Daarom hadden wij op eenen Zaterdag, toen ze met de boter
naar de Awl was, onzen slag genomen. De baas had den ouden
hoer pastoor vriendelijk laten verzoeken eens op de smidshoeve to
willen komen en aan dat verzoek word onmiddellijk voldaan.
De baas, wilde mij de zaak zelf laten behandelen omdat zal ik
zoe zeggen, ze in mijne tegenwoordigheld was voorgevallen.
ilk bracht heni bij het bed waarin de tweeling lag.
— Wat mankeert de kleinen ? vroeg de eerwaarde hoer, toen
hij aan.. het hoofdeinde van het bed op een banksken had plaats
genomen.
-- De hoer pastoor zal daar beter over kunnen oordeelen dan
antwoordde ik.
pastoor kook naar de kinderen, vroeg hun de hand, geed
hen de tong uitsteken en zei :
ixoet u in de eerste plaats zeggen dat ik goon dokter
ben, maar voor zooveel ik over het geval kan oordeelen hebben
de kinderen de koorts..
- Och mijnheer pastoor weet wel beter, antwoorddelk daarop.
Hoe meent ge flat, Annemie ? vroeg hij, zoo.
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— Dat de kinderen door eene kwade hand zijn. aangeraakt.
— Eene kwade hand ? vroeg de pastoor verbaasci.
— Ja, zei ik, nu het groote woord eruit was, ik weet wel
dat de geestelijken daarover niets hooren willen maar dat die
kinderen betooverd zijn daarvan ben ik zeker al zeg ik het zelf.
— Betooverd ? die kinderen betooverd ? maar mensch, waar
komt ge aan zoo 'n gedachten ?
— Mijnheer pastoor zal het mij niet kwalijk nemen, al zeg ik
het zelf, maar die gedachten hebben nog wel andere menschen.
Daar hebt ge onzen baas en ook zijn oom boar Cornelis Dirix
die houden .het ervoor dat er heksedzijn en nog wel hier in den
orntrek. Ik zal dan nog maar zwijgen van eigen ondervinding
maar toch zal niemand mij uit het - hoofd praten dat die twee
kinderen hier betooverd zijn, al zeg ik het zelf, en daarom
wilde ik mijnheer pastoor verzoelien om zoo to zeggen de kinderen eens te willen belezen.
— floor eens Annemie, zei de oude heer toen met nadruk,
als gij of wie het ook van de smidshoeve miejn geestelijken raad
of hulp mocht noodig hebben, ben ik daarvoor bereid elk uur
van den (lag en ook van den nacht, doch ik moot u zeggen
dat het mij Iced doet bij u zulke denkbeelden to vinden die door
boar Matheus schijnen gedeel-d to worden.
Vrouw Dirix is in dit Mies veel verstandiger dan haar man en
dan gij en ik houd met haar dat het oneindig beter was met
eon goed betrouwen op onzen Lieven Heer eenen dokter to laten
komen. God heeft, zei hij, in sommige ,kruiden de kracht der
genez-ing gelegd en aae den mensch heeft hij het verstand geschonkOn
om die kruiden aan te wenden, en wij zijn in ons geweten verplicht daarvan gebruik te maken.
— Dat was eon zoo redelijke Als verstandige raad, onderbrak
dokter Wulf de praatzieke meid, en 't is maar jammer dat de
boor or geen beter gevolg op gegeven heeft doch ga nu voort.
— Ja, zei Annemie, wat zal ik den heer dokter daarop antwoorden ? 't Zou toch de eerste maal niet zijn, gaf ik den heer
pastoor tot antwoord, ' dat zich zoo 'n geval voordeed en dat
kinderen moesten overlezón worden.
En waarom zou op de smidshoeve zulk ongeluk niet kunnen
overkomen zoo goed als op eon ander ?
Daar debt ge bijvoorbeeld het geval van bij boar van Geertruyen
to Tervueren, daar hob ik, al, zeg ik het zelf. . . . . .
Laat dat gebeurde Van hoer van Geertruyen nu maar van kant,
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zei Matheus,, die teekens van ongeduld begon te geven, en vertel
voort hoe uw onderhoud met den pastoor afliep.
— De pastoor, ging Annemie voort, moest ei genlijk wel toegeven dat ik vast in mijn geloof stond want hij vroeg mij.
eensklaps :
— En wie zou dan de kleinen behekst hebben ?
— Dat is Judde-Marie uit 't Zonieenbosch geweest, antwoordde
ik daarop.
Dokter Wulf fronste de wenkbrauwen, doch hij bedwong zich
na een blik geworpen te hebben in de richting der groote tafel
waar Roze Kate en Everard weer in de bewondering der platen
uit het Oude en Nieuwe Testament versionden zaten.
— En waarom meent ge, -zoo vroeg mij de pastoor verder, ging
Annemie voort, dat het j uist die is welke de kleinen zou hebben
-betooverd ?
- Omdat ik het « eigenhandig » heb gezien mijnheer pastoor.
- Kunt gij dan ook tooveren of heksen ? vraagt hij mij
glimlachend.
1k deed van schrik een paar stappen achteruit bij die vraag
en kon van verbazing haast niet meer spreken.
— God bewaar me, sprak ik, ik tooveren mijnheer ! Ik ? . . . .
Ik geloof zoo waarachtig dat de pastoor mij voor het lapje
houdt, al zeg ik het zelf..
— Ja, antwoordt hij daarop, hoe kunt ge antlers eigenlijk
weten wat tooveren of heksen is ?
- Dat is te zeggen, antwoord ik hem daarop, dat ik meer dan
eens heb hooren, vertellen hoe dat eigenlijk in zijn work gaat.
— Pat zou ik eens- graag willen hooren, zegt hij daarop.
— Wel, mijnheer pastoor zal Loch wel weten, meen ik, dat het
genoeg is door eene heks te worden aangeraakt om betooverd
te zijn.
- Vertel mij dan eens, zei hij Coen, hoe en wanneer JuddeMarie de twee knaapjes dan eigenlijk aangeraakt heeft.
— Wel menheer pastoor, 't was verleden jaar in den herfst. 1k
was naar 't Neerveldje geweest om spurrie te plukken en daar
het goed weer was en de zon nog aardig scheen, had ik de
twee knapen meegenomen.
Tegen den avond moest Walkiers met de kar komen en de
spurrie halen,maar 't was al vier ure en al vijf ure, - en van
Walkiers noch van kar zag ik iets te voorscliijn komen.
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Ili denk, daar zal te veel werk in de smis zijn en hij zal de
spurrie laten liggen.
't Werd ook koud en ik kon niet blijven wachten want ik ben
altijd erg bezorgd, al zeg ik het zelf, en ik wist dat er werk
genoeg was dat op 't erf naar mij te wachten stond. Ik nam een
van de jongskens aan ieder hand en ik stapte zoo ylug door als
ik dat kon.
Eensklaps staat Judde-Marie voor mij, juist bij 't brugsken_
achter de lange wei bij 't trappen straatje. Dat ik geweldig verschoot dat kunt ge wel denken maar om het kwade beest niet
bij haar te worden zei ik « goèn . avond Judde-Marie
Dat was ze zeker niet gewoon van de - mQnschen, want ze
bleef staan, keek ons verwonderd aan en antwoordde then op
zoogezegd vriendelijken toon goën avond, alle drie moet ge nog
ver gaan met die kleinen ? vroeg ze toen.
Naar de smishoeve, zei'k.
— Dan moogt ge u wel spoeden want eer het vijf minuten
later is zal het ferm aan 't r€genen gaan. 't Zijn aardige kinderen, zei ze toen, en streek hen elk eens met de hand over het
hoofd en daarna ook over het gelaat daarna ging ze langzaam
voort en liet mij eindelijk den weg over het brugsken vrij.
1k was geen half mensch van angst en ontsteltenis, al zeg ik
het zelf, en wij begonnen te loopen, te loopen zoo hard wij
konden.
We waren nog een goed eind van huis toen op eenmaal een
hevige wind opkwam en dadelijk daarna groote zwarte wolken
zoodat het om zoo to zeggen gansch duisterewas.
Ge kunt begrijpen hoe angstig mijn hart klopte toen ik zag
dat de voorspelling der heks zoo juist en zoo gauw uitkwam.
Nergens een huis of iets dergelijks om te schuilen en het regende
intusschen met zulke dikke droppels die mij als ijs op het gelaat
vielen. Ten einde raad ging ik met de kinderen achteP eene haag
staan, maar het regende zoo geweldig dat ik geenen draad droog
aan mijn lijf hield, al zeg ik het zelf.
Van lien tijd of hebben de kinderen geen gezond uur meer
beleefd, niet waar ?
— Maar zeg Bens; vroeg de pastoor, zoo vertelde de meid vender
de kinderen moesten zeliergeweldig loopen om u to kunnen volgen ?
— Ja, dat wel, ze hijgden naar hun adorn zoo goed als ik.
En gij zoekt nog naar de oorzaak der ziekte ! riep toen de pastoor.
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- Ik vraag ekskuus menheer pastoor . de oorzaak kennen wij
zooals ik het u zei. Judde-Marie heeft de kinderen betooverd.
Roep den ba gs, zei de pastoor hierop en dat heb ik toen
ook gedaan zoodat die eigenlijk precies zoo goed weet als ik
zelf wat verder ezegd en gedaan went.
- Ja, wat zal ik zeggen dokter, zoo nam Matheus het woord
ik meende niet anders of er lag eene kwade hand op de kinderen.
Als de pastoor maar eens wist wat al Bingen Judde-Marie
hier in den omtrek ten laste gelegd werden, zei ik tegen den
eerwaarden grijzen heer, dan zou hij er ook wel spoedig anders
over denken.
En ook, ging Matheus voort, toen hij bemerkte dat de dokter
hem buitengewoon strak aankeek, wie zou niet overtuigd geweest
zijn als er om zoo te zeggen geene week voorbijging zonder dat
men van het een of ander geval hoorde, maar, zooals ik zei, de
oude heer wilde daar maar niet van hooren en zei maar altijd
aan dat ik u zou doen komen. Als hij eindelijk hoorde dat ik
zoo vast op mijn stuk stond begon hij te vragen of Judde-Marie
dan volgens mijne meening de kinderen ook weer gezond maken
kon.
Toen voelde ik wel dat hij jets meer geloofde dan hij wilde
laten merken.
— Ja, antwoordde ik hem, dat kan ze zeker.
En wat moet ze daartoe doen ? vroeg hij verder.
- Het kind zegenen zeggende driemaal achtereen « God
zegent u » .
— Gij hebt dus wel een heel gemakkelijk middel bij de hand
want ik geloof wel dat Judde-Marie niets daartegen hebben zou.
- Nu heer pastoor, daarin bedriegt ge u wis en zeker, want
een kind zegenen dat doen de heksen nooit en, wild, men 'ze
dwingen .dan zeggen ze altijd zegent u en dat doet natuurlijk niets af. Ze hebben daar te eens een geval merle
gehad.
Daar hadden ze op de Donkere Winnig ook een kind dat
betooverd was, door eene oude vrouw die ze dolle Griet noemden.
Om nu zeker te zijn of dat wijf wel zekerlijk de heks- was had
men haar verzocht eens tot op het pachthof te komen. Voor de
deur echter, onder den dorpel had men een S t. Jans evangelie
gelegd, want daar kan een heks nooit overheen.
Wat Griet ook deed zij kon het huts niet in en toen een
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van de knechts haar onverwachts een scoot -in den rug gaf,
vloog zij er over heen zonder dat hare voeten den grond
raakten.
Voor den heer pastoor echter is het steeds gemakkelijk -te
weten of hij met eene heks te doen heeft of niet, want ik heb
altijd hooren zeggen dat zij, als een geestelijke haar aanraakt
of met water besprenkelt, ineen krimpen als een slak.
Toen had ik genoeg gezegd naar 't schijnt, want de oude heer
pastoor stond op, wenschte ons koeltjes goeden dag en kwam
niet meer terug.
Den daaropvolgenden zondag echter hield hij eene preek waarin
hij hevig opkwam tegen hetgeen hij dom en schandelijk bijgeloof noemde.
Langer' tijd echter bleef ik in mijne meening volharden al deed
Cornelia ook voortdurend al, het mogelijke om mij te overreden
u te laten terugkomen.
Aan dit verzoek heb ik eindelijk niet langer kunnen weerstaan,
zoo besloot Matheus zijne rede, en ik hoop dat gij nog raad
zult kunnen verschaffen.
De dokter bleef een geruimen tijd sprakeloos in gedachten
verzonken.
De goede man zuchtte en schudde daarna medelijdend met het
hoofd.
Gelukkiglijk dat gij niet te laat de plichtige ongerijmdheid
van uwe doenwijze inziet, sprak' hij eindelijk terwijl hij opstond.
Nu ik de oorzaak der ziekte van de knaapjes ken zal ik ze spoedig
genezen hebben.
't Is eene kwijnende, zoo gezegde slepende ziekte, die eindelijk
hula tenger gestel gansch zou hebben ondermijnd en de kinderen
bepaald noodlottig zou geworden zijn. 1k kom overmorgen terug
en zal dan een drankje medebrengen.
Hiermede nam dokter Wulf afscheid en verliet de smidshoeve
waar hij zooveel menschelijke ellende gevonden had !
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agen, weken, maanden verliepen.
De smidshoeve had van lieverlede weer haar
vorig uitzicht gekregen.
Walkiers stond weer met Lambert in de smis en
hamerde ' en werkte er weer ijverig op los.
Van zijne wonde was hem niets anders dan eene soort van
zwijgende droefgeestigheid bij gebleven.
Nooit sprak hij nog over het voorval uit het Zonie'enwoud en
ads Dries de scheper of Annemie sours na etentijd het gesprek
op dat kapittel trachtten to brengen, dan wees hij hen telkens
af, sprak van iets anders of ging de deur uit.
't Was intusschen volop zomer geworden, Augustus was uitermate heet.
De grond was overal uitgedroogd ; beken die anders ruischend
tusschen olm en wilg door de grasrijke velden stroomden waren
nu nog alleen to kennen aan de vaal grauwe bedden die tusschen
de dorre stoppels henen liepen ; hun water stond overal drabbig
en stil onder de brandende zonnestralen weg to dampen, en op
vele plaatsen was de gansche bedding .uitgedroogd.
Alle boomen stonden dorstig met nederhangend loof, schoon
ook rijk beladen van vruchten.
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De heggen langs den weg waren met grijs stof overdekt, en
de grond was overal van droogte opengespleten.
De lucht brandde over dag als vuur, en de nacht koelde haar
slechts weinig met zijnen verkwikkenden dauw af.
Toen was het niet lustig voor het gloeiende vuur in de smis
en het werk was dringend zoo dat er duchtig moest gehamerd
worden.
Het grootste werk gaven de karraders die van de droogte zoo
erg ineenkrompen dat al de repen te groot werden en de raders
moesten « herbonden » worden.
De groote zware slagbanden moesten ringsom gloeiend gemaakt
Borden zoodat de twee blaasbalgen te gelijk in werking waxen.
Daarenboven moesten de banden rondoin mat brandende
turfrappen bedekt op het smidsbed liggen, zoodat het bij het
aambeeld waarlijk niet nit te houden was.
Na zulk een dag van afmatting, ginger de knechts gewoonlijk
een uurtje in den boomgaard op het gras liggen.
Op zekeren avond lagen ze daar weer hunne pijp te rooken.
Rond de smidshoeve was alles stil. Geen blaadje verroerde.
't Was allengskens stikdonker geworden.
- Ik ga slapen zei Lambert, gnat ge mee Walkiers ?
- Neen, antwoordde deze, mijn pijp is niet nit, ik blijf nog
wat liggen.
- Goe'n avond dan, zei Lambert opstaande.
- Goe'n avond, antwoordde Walkiers peinzend. Lambert was
reeds om den hook der sehuur verzwegen.
Lang nog lag Walkiers roerloos op het gras uitgestrekt. Hij
dacht nar Waaraan dacht hij ? \Vat ging er om in den eenvoudigen, in schijn ruwen geest van den smidsknecht ?
Moeilijk ware dit te zeggen geweest. Sedert dat bloedig voorval in het Zonie'enbosch was er eene gansche ommekeer in hem
teweeg gebracht om will6 Van Cornelia, en ook van den baas
die Loch bewezen had zoo slecht niet te wezen wij1 hij de kleine
Roze Kate in huis genomen had. Daarom had Walkiers den
naam van zijn aanvaller, van zijn moordenaar verzwegen.
Ja, van zijn moordenaar, want dat hem Cornelis Dirix had
willen vermoorden, dat was onbetwistbaar zeker. Overigens, nooit
had hij om zoo to zeggen een goed oog in dien ouden schraapzuchtigen boer gehad die soms heele dagen onzichtbaar was.
Na het voorval, in 't bosch was hij insgelijks acht dagen Lang
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van de smidshoeve weg gebleven. Waar was hij heel dien tijd
geweest ?
Plotselings werd Walkiers in zijne overwegingen gestoord door
stemmengeluid dat van den leant der pachthoeve kwam eerst
zwakjes, daarna luider drongen die stemmen tot hem door.
Walkiers strekte den hals.
Eensklaps doorliep eene siddering zijne leden.
Hij had de stemmen herkend !
Nu zag hij, langs de haag van den boomgaard, twee groote
donkere gestalten langzaam voortglijden.
- Ik zeg u dat die kleine deerne weg moet, klonk het dreigend,
ik wil niet dat ze hier blijve, ik wil niet, hoort ge dat Matheus ?
— Ik kan het over mijn hart niet krijgen oom, dat onnoozele
wichtje aan zichzelve over te laten, overigens Cornelia zou het
niet dulden.
Cornelia, Cornelia, wat heeft die te willen of niet te willen ?
Zijt gij een man of zijt ge dat niet ? ik zeg a het kind zal u niets anders dan last veroorzaken en later wie weet, misschien veel leed.
Neen, oom Cornelis, het gaat niet. Ik heb steeds Haar
uwen raad geluisterd al heb ik in de laatste tijden dan ook reden
tot berouw daarvoor gehad, want ik voel wel dat het met dip
geschiedenis van Judde-Marie niet in den hank is.
- Begint gij nu ook te raaskallen, Matheus
Van die domme Walkiers kon ik zulks begrijpen, maar gij,
Matheus, zijt mijn erfgenaam, of vergeet ge dat ?
— Van Walkiers moet ge geen kwaad zeggen oom, want wat
hij deed daarvoor moeten wij hem alien dankbaar zijn. Wat zou
er namelijk gebeurd zijn zoo hij verklaard hadde wie zijn moordenaar is ? En wat mij betreft, ik vergeet geenszins dat ik uw
neef ben maar daaruit volgt toch niet dat ik steeds blindelings
uwe grillen volbrengen moet.
Wat zoudt gij overigens met het kind beginnen ?
Hier geeft het ons geen last. Integendeel, de kleine is recht
aardig en vriendelijk en onze Everard zou er oprecht droef onh
zijn indien zijn zustertje nu heenging. Ik smeek u dus oom, laat ons
het kind.
Sedert zij in huis is kwam er vrede en geluk. Zie de tweeling,
hij is gansch hersteld. Al heeft dokter Wulf er ook zijne beste
zorgen aanbesteed, ben ik toch overtuigd dat de aanwezigheid
van Roze-Kate een zegen voor ons erf, geworden is.
— A sa wordt gij stapelgek Matheus, of heeft die fijne
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geslepené Cornelia u zoo zeer naar haar hand weten te draaien
dat gij zoo gewillig naar hare pijpen danst als iemand die
heelemaal onder den pantoffel is ? Ik heb u meermaals gezegd
en verklaar het u heden avond nog eens « geen cent van mij
krjgt ge, zoo ge u tegen mijn wil of mijn verlangen verzet,
Been cent. »
— Heb ik dat ooit gedaan oom ? Ten minste ooit als het uwe
en mijne belangen gold ? Heb ik niet altijd gewerkt en gezwoegd
om het erf to vergrooten ? Heb ik niet geslaafd en gewroet dag
en nacht en doe ik dat nu nog niet ? De helft vain het erf
behoort u toe sedert vaders flood.
Die helft, hebben wij nooit gedeeld omdat gij den « blok » niet
schenden wildet, is sedert twintig jaren bijna verdubbeld, zoodat,
indien gij morgen deelen wildet, gij volgens de wet eens zooveel
eischen kunt als eigenhijk u toekomt, dank mijn hard en aanhoudend werken. Zoo ik dan later ook uw erfgenaam wordt, blijkt
mij zulks niet meer dan rechtvaardig.
- Rechtvaardig ! grinnikte hoer Cornelis, rechtvaardig, alsof
mijn goed- mij niet toebehoorde en ik er niet naar eigen goedvinden over beschikken konde !
- Dat kunt gij zeker oom, maar gij zult het niet doen, of
het erf der Dirixen moet verbrokkeld worden ?
Moeten de Meerlo's er in opgaan dat wij niet langer de beste
boeren uit het omliggende blijven ?
Ge zult Loch bekennen dat het mijne schuld niet zijn zal als
zulh gebeuren moet, zei Cornelis, zet dat kleine heksenjong aan
de deur en alles blijkt gelijk het immer geweest is.
— Maar waarheen wilt gij. dat het onnoozele wichtje gebracht
worde ?
— Dat is mijne zaak, antwoordde Cornelis onheilspellend.
— Maar wat zal ik aan Cornelia zeggen, ? vroeg Matheus op
een Loon die aanduidde hoe angstig hij wend bij de gedachte dat
de helft van het erf hem zou opttrokken worden.
Zeg dat het haar niet aaligaat, antwoordde Cornelis.
Neen oom, dat gnat waadijk niet. Ik wil eindelijk vrede
hebben in mijn huis.
— Dan hadt ge die zotheid van dat tweede huwelijk uit uw
hoofd moeten laten, bromde Cornelis.
— Cornelia is eene goede huishoudster oom, de boerderij is_ nog
nooit zoo in orde geweest als sedert zij op het erf gekomen is.
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Ze is daarbij goed van hart zoowel voor mij als voor de kinderen
en voor ons yolk.
— Ja, grinnikte Cornelis, en goed is ze zelfs voor nog anderen.
— Gij bedoelt de kleine Raze Kate, oom.
— Ik spreek voor 't oogenblik van dat heksenkind niet, zei
Cornelis.
— Van wie spreekt ge dan ?
— Och, zijt ge dan toch zoo dom en zoo blind dat gij niets
bemerkt van wat , el ./ dagelijks onder uwe oogen omgaat ?
— Oom, *ik begrijp u niet ! riep Matheus opgewonden.
— Nu, dat verwondert mij niet. .Ge zijt verliefd mijn jongen
en het spreekwoord zegt immers dat de liefde blind is.
— lk wil nu eindelijk eens weten wat gij voor hebt ! Matheus
zei dit met koortsige gejaagdheid was opgestaan van den hoop
hoppestaken, die tegen de hang lag, en waarop hij tot nu toe
met zijn oom gezeten had. 1k wil het weten ! herhaalde hij.
— Welnu dan moet ge maar eens beginnen met uit uwe
oogen te kijken, antwoordde Cornelis, dan zult ge wel spoedig
klaar zien en ondervinden dat er nog anderen dan gij zijn die
vinden dat Cornelia zoo's perel van een vrouw is.
— `Vie bedoelt gij ? snauwde Matheus den ouden deugniet toe.
— Gij spraakt daar straks van de Meerlo's, zei Cornelis, 't zijn
knappe kerels. Flinke borsten die werken kunnen.
— Wat hebben die uitstaans met hetgeen gij te zeggen komt.
— Vindt ge niet dat Jan een schoone jongen is ?
— Oom, breng mij niet aan. 't koken !
— Dat hij vroeger naar Annemie gevrijd heeft schijnt ge vergeten te hebben Matheus, anders zoudt ge voorzichtiger zijn en
hem zoo Piet bij elke gelegenheid op de smidshoeve brengen.
— Ik begrijvniet wat gij voor hebt, maar ik zeg u dat Jan
Meerlo hier sedert jaar en dag geen voet meer gezet heeft.
— Zoo, dan moet ik zeggen dat de kerel het bliksems fijn weet
aan te leggen, want ik weet dat hij verledene week nog hier
was, antwoordde Cornelis.
— Leugens ! antwoordde Matheus.
— Nu, wij zullen dat gesprek hier maar afbreken, zei Cornelis
kortaf, ik hoor wel dat,gij toch niet gelooven zult voor aleer
gezien te hebben. Welnu, gij gulf zien, daanvoor zal ik zorgen.
Misschien zult ge mij dan toegeven dat die Cornelia zoo heilig
niet is als zij zich voordoet.
Laat• ons nu gaan, 't wordt tijd, anders zal ooze afwezigheid
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nog opgemerkt worden en dat is niet noodig want daar wordt
al genoeg achter rugs op mijn kap gezeten.
— Wat schurk, wat ellendige galgebrok, mompelde Matheus
in zich zelven terwip hij zijn oom volgde.
Wie bedoelde hij met dien uitroep ?
Zijn oom Cornelis of Jan Meerlo ?
Onder den krommen appelboom, Wiens takken tot over de
haag hingen waartegen de hopstaken lagen, bewoog eene
zwarte gestalte.
Dat was Walkiers Wien geen woord van 't gesprek ontgaan was.
Niemand zag hem, niemand had zijne tegenwoordigheid
vermoed.
Langzaam, voorzichtig sloop hij de twee zich verwijderende
personen na. Zij gingen langs de achterdeur der schuur binnen en
verdwenen in het duister van den nacht.

VIJFDE HOOFDSTUK
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uim vijf jaren zijn voorbijgegaan sedert de gebeurte.
nissen in 't voorgaande hoofdstuk beschreven.
Niets is sedert dien tijd op de smidshoeve veranderd.
Walkiers en Lambert staan in de smis of helpen
ophet land.
Anemie heeft altijd meer en meer de handen vol, al zegt zij
het zelf, want de veestal is met vijf stuks verhoogd.
Dries is weg sedert boer Matheus over twee jaar met schaapboeren ophield.
WaarOm hij zich van de schapen ontmaakt had ? Zoogezegd
omdat de dieren meer last dan proftjt meebrachten, mar
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eigenlijk had hem toch eene andere reden daartoe aangezet. We
zullen weldra vernemen wat voor eene.
Cornelia was altijd de brave, oppassende, werkzame en bezorgde huismoeder, onder wier bestiering alles steeds naar
wensch ging, hetgeen Matheus Dirix echter niet belette steeds
middel tot knorren te vinden. Hij werd hoe langer hoe norscher
en gunde Cornelia maar zelden nog een vriendelijk woord.
Zijn oom Cornelis kwam nog wel van tijd tot tijd op de
smidshoeve, maar - dat gebeurde echter toch hoe langer hie
zeldzamer. 't Is winter.
Een harde, nijdige winter. Het wriest dat de steenen kraken.
Alle handenarbeid ligt natuurlijk stil en het dorp ligt als
ingedommeld ondei- het witte sneeuwtapijt.
Geen gerucht, niets dat leven of beweging verraadt, tenzij het
eentoonig geklep der dorschvlegels die men van hoeve tot hoeve
met doffen drieslag verneemt, terwiji bier en daar een nijdige
trekhond op zijnen ketting te trekken ligt en dreigend zijn geblaf over het dommelende dorpje werpt.
Naast de kleine, bouwvallige kerk, op den hoek van hot
kerkhof dat ook het dorpsplein Is, staat een uit steen en leem
opgetimmerd vierkant gebouw, met spits, oploopend dak. Dat gebouw is het schoollokaal. Men hoort dat dadelijk als men in de
nabijheid komt want er gaat, ook vaak tijdens de schoOluren,
een gejoel en geroep uit op, dat duidelijk uitlegt dat meester
Jochems, een oud soldaat nochtans die onder den Oostenrijker
gediend had, hoe hard hij dan ook schreeuwde en hoe duchtig
hij ook de dorpsjeugd afranselde, toch grooten last had orde
onder zijne « bende x zooals hij dat noemde, te houden.
Die « bende » bestond voor 't oogenblik uit een goed honderdtal blozende schoolkinderen, meisjes en knapen, die in twee
bataljon.s verdeeld, langs weerszijden van het lokaal geschaard
zaten, de jongens aan den linker, de meisjes aan den rechterkant.
De kleinsten zaten voorop, op lange, lage banken, maar (le
grooten die hadden banken met lessenaars en lezen driemaal
per week uit den Zielentrooster en alle dagen eene les uit het
Oude en Nieuwe Testament, wel te verstaan, zij die lezen
Iconden. Want, al werden in de school van meester Jochems
ook al de kinderen groot en kwamen zij dus ook eindelijk alien
in de « groote » klas, wijs of geleerd werden ze daarom altijd
niet.
Daar waren er genoeg, zei Jochems, waar Been. verstaid of
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geleerdheid in te slaan was ; de jongens waren te wild en de
meisjes te dom, maar wat zich Jochems daarin ergerde dat was
met geen pen te beschrijven.
Maar hij had hart voor zijn onderwijzersambt en was er een
op tien van zijne leerlingen die het tot den Zielentrooster bracht
dan voelde de oud - gediende zich bovenmate gelukkig en Fier,
hij roemde er dan telkens op den eerwaarden heer pastoor
bij dat hij er weer een had die lezen kon !
Roze Kate nu, die bij hem ter school kwam, kon lezen al was
ze nog geen tien jaar oud en Everard Dirix, die kon :niet alleen
lezen, maar ook schrijven en rekenen, en kende den Zielentrooster van buiten en kon het Oud en Nieuw Testament uitleggen van naadje tat draadje gelijk de beste pastoor dat niet
beter zou gedaan hebben!
Die twee, Roze Kate en Everard, dat waren de eer van de
school !
Daarbij goedaardig en vriendelijk, en de eenigsten die niet met
de plak of met den eikenhouten priegelaar hoefden tot de orde
geroepen te worden.
Ook liet Jochems geene enkele gelegenheid voorbijgaan om
over die wonderkinderen zijne tevredenheid uit te spreken en
zijn trots lucht te geven over hunne geleerdheid, die zij hem,
Jochems te danken hadden.
De meester van Tervueren zelf, die nochtans anderhalf jaarlop
't seminarie gestudeerd had, die had geen knapper leerlingen
in heel zijn « bende. >>
Weer had Everard dien morgen, 't was op eenen zaterdag,
zoo schoon verteld van Jozef die door zijne brooders verkocht
was geworden, dat meester Jochems hem met verrukking gade
sloeg en dat de meisjes met tranen in de oogen hadden zitten
luisteren.
Zelfs de ondeugendste en woelziekste jongens der bende, waarvan
Jacob en Simon, de broers van Everard, de haantjes vooruit
waren, hadden een oogenblik hun gestamp onder de banken
gestaakt en bleven met gapenden mond naar Everard zitten
kijken nog wel een minuut nadat hij met zijn bijbelsch verhaal
ten einde was.
Maar die poos van ongewone kalmte welke een oogenblik in
de klas geheerchst had, weed nu ingehaald door 't houden van
een leven als van 't laatste oordeel.
Driek Mulders, de zoon van den koster, die eens Jochems als
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schoolmeester zou opvolgen en nu in zijne leege winteruren naar
de school kwam om zich in 't yak te bekwamen, keek den oudgediende aan als om te vragen : « moet ik er over varen ? >>
Jochems echter keek Everard nog een poos teèrhartig aan en
mompelde : die jongen is een perel ; hij zal het ver brengen als
ze hem zijn gang laten gaan.
Het gehuil werd echter nu zoo rumoerig dat Jochems eensklaps
links en rechts met zijn eikenhouten stokje aan 't afranslen ging
zoo duclitig dat de meest ondeugende bengels van de bende een
oogenblik op de banken to rillen zaten.
— Mulders, riep Jochems, gebruik makende van die rustpoos,
overhoor de jongens den catechismus terwijl ik aan *de grooten
Bens zal trachten die geschiedenis van Josef en zijne broeders
te doen navertellen.
Maar let op, voegde hij erbij, en ga maar precies te werk
zooals gij dat door mij doen ziet.
De twintigjarige kosterszoon zette een hooge borst, kreeg de
kinderen die voor hunne eerste communie moesten worden voorbereid en ging met die in een hook van het schoollokaal
staan.
Onder die leerlingen behoorde ook Everard, ,maar die word
wegens dit heerlijk verhaal van Josef door zijne broeders verocht bij de grooten gezet, terwiji zijne brOers Jacob en Simon
met Driek Mulders naar den hook moesten, want ze waren door
den hoer pastoor een jaar uitgesteld omdat ze geen woord van
hunnen catechismus kenden.
Dat had iedereen op de smidshoeve erg verdroten want 't was
de eerste vernedering die de bewoners ondervonden. Cornelia
zelve was er haast troosteloos over geweest ; maar niets hielp
het. De hoer pastoor was onverbiddelijk gebleven en Cornelia
moest dan ook toegeven dat de jongens geheel onbekwaam waren
en dan in Gods naain maar een jaar moesten « overloopen. » Dan
zou het des te grooter feest wezen op de smidshoeve, want niet
all€en Jacob en Simon, maar _ ook Everard en Roze Kate zouden
den volgenden paaschtijd tot de H. eerste Communie worden toegelaten, daaraan was geen twijfel, want beide kenden den dubbelen mechelschen catechismus dwars en door van buiten met
vragen en antwoorden.
Met den « tweeting, » die naar lijf en leden flink sterk geworden
was, maar naar geest en hart stomp ' en koud gebleven was,
ging het echter niet veel beter dan het:verleden jaar, al deed
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Everard ook zijn best om zijne broeders de lessen twintigmaal
voor te zeggen.
Met de gewone gebeden ging het nog al redelijk, maar het
overige wilde maar niet vlotten. Ook moet het gezegd worden
dat de jongens veel liever in de smis lagen te hameren en te
knutselen, paardshaar trokken uit de staarten der paarden die
men in de smis bracht om beslagen te worden, of scherpe punten
aan hunne zakmessen slepen op den slijpsteen die nevens de travaije
stond. Daar hielden ze meer van dan van de flauwe vertelsels van
dien « heimelijken » Everard welke geen van beiden kond uitstaan,
evenmin als dat « heksenjong » dat op de smidshoeve het bedelbrood at. Nu ze zagen hoe Everard hun andermaal voorgetrokken
werd door dien dommen Jochems, voelden ze nog meer nijd tegen
hem, den femelaar. Maar Roze Kate die keek naar hem met van
vreugde glinsterende oogen en haar hartje klopte zoo geweldig
dat zij meende dat iedereen het hooren kon, zoo ., gelukkig was
zij !
Driek Mulders had intusschen de kinderen op drie dubbele
rijen geplaatst en • begon ze te overhooren, terwijl hij scherp toeluisterde hoe Jochems bij zijne ondervragingen te werk ging.
Een tijd lang ging alles goed. Maar de kinderen die nog niet
ondervraagd geweest waren wilden nu nog liunne les leeren en
zeiden daarom deze op, eerst zacht en fluisterend, doch allengs
luider en luider en daar ieder toch zijne eigene stem wilde
hooren duurde het geen kwartier of alien riepen en snaterden
'zoo luid door elkander dat Mufflers geen woord meer verstaan
kon van hetgeen Meester Jochems zei of vroeg. Des te scherper
echter keek hij naar hem ten einde alles juist te doen gelijk hij.
Toen nu Jochems aan Bert Klinkers, die geen minuut stil stond
en Jan van Deuresken al tweemadi met een spell in zijn achterstuk geprikt had, een draai om zijne ooren gaf, bedacht zich
Dries Mulders geen sekonde, maar gaf Pier van Dirk Wevers,
die vlak voor hem stond, zulk een ferme oorveeg, dat het door
de gansche school weerklonk.
Natuurliik begon de jongen erbarmelijk te schreeuwen en
barstte hij eindelijk in zoo'n akelig gebrul uit dat al de andere
kinderen, ook de jongens, door schrik verlamd worden en eensklaps muisstil waren.
Wat is er gaando ? vroeg Jochems. Is me dat een brullen,
uw kop is immers nog niet af.
heb mijn les gekerid en it heb niets gedaan.
Ja, maar
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— Is dat waar Driek ? vroeg de meester.
— Ik weet het niet meester, maar toen ik zag dat gij Bert
Klinkers aaij,smeerdet da,cht ik dat gij zijn verstand wakker wildcat
kloppen en ik meende dat het toen tijd was om u een handje
te helpen.
De meester keerde zich naar den jongen die de oorveeg
gekregen had en zei « Korn eens bij mij Pier. » Zeg uw les
eens op.
Pier deed dit zonder meer dan twintigmaal in het « Symbolum
des Geloofs » verloren to loopen en ook zonder al te veel te
hakkelen. Toen knit to de meester eens vriendelijk tegen hem
en zei :
- Ga daar maar eens in die mand en neem u daar een
handvol « okkernoten.
Pier het zich dat natuurlijk geen tweemaal zeggen en op een
Omzien staken de twee zakken van zijn buis zoo vol dat ze
dreigden to barsten.
Hoor eens, zei Jochems, ge hebt maar eene oorveeg gehad
en daarom hebt gij ook maar recht op eene tesch vol noten, en
nu hebt gij er twee zoo vol gepropt dat ge niet meer weet
waar met uwe armen te blijven.
Pier zei niets en stond bedeesd naar den grond to kijken.
Houd ze nu maar dat is op u rekening voor de toekomst,
zei de meester, maar brul in 't vervolg niet meer als een os als
ge zoo een tikje om uwe ooren krijgt, dat is immers de moeite
niet.
De les word nu voortgezet, maar met het onderhooren in 'den
cathechismus was het nu gedaan, dat kan men wel begrijpen.
Driek Mulders bracht de kinderen terug naar hunne plaatsen.
— Houdt u stil, zei Jochems, want anders zal mijn eiken
.knuppeltje steaks kermis op uwe ruggen houden ! Daarop ging
hij met den beteuterden kandidaat-schoolmeester tot buiten de school
en zei :
— Drommels, jongen, dat was me daar weer een leelijks
misslag, dat moot ik zeggen.
- Neon meester, zei Driek, mis was het niet. Ik heb hem
geraaht en nog al form.
— Precies, zei de mid gediende, en daarin zit hem de font.
— Maar meester, gij hebt mij . altijd voorgehouden dat ik maar
joist zoo gelijk gij to werk moest gaan en ik heb ook goe4
enthouden dat gij mij altijd zeidet ;
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Driek Mulders, wilt ge schoolmeester worden, wordt dan liever
klompenmaker of houtzager, tenzij gij door de natuur met bijzondere
gaven bedeeld werd. Eene Bier bijzonderste gaven nu is to zien,
van den eersten oogslag, of het verstand bij de kinderen wakker is..
Want alle kinderen hebben min of meer verstand maar bij
sommigen slaapt dat, sours zoo vast, dat het onmogelijk is het
wakker to krijgen met de bloote hand en er een eikenhouten
roede noodig is om het op to wekken.
Toen gij nu dezen morgen aan Bert Klinkers die klap om
zijn ooren draaidet dacht ik « de meester is aan 't opwekken »
en ik volgde uw voorbeeld.
- Ja maar Driek, Bert Klinkers is een rakkert en kent altijd
zijne les maar half, terwip Pier van Dirk Wevers al bijna
lezen kan.
Ik zeg u Driek, gij hebt nog veel to leeren, en hebt gij wel
galling om nog veel to leeren ? anders zeg ik, wordt klompenmaker dan loopt ge ten minste nooit barrevoets en hebt in den
winter hout en « kapsel om niet van koude om to komen.
- Ik zal dan maar trachten dat veel nog bij to leeren, zuchtte
Driek Mulders, die blijkbaar Loch nog meer trek had in 't onderwijzersambt dan in 't klompenmakersbedrijf.
- Ja mijn zoon, veel voert men op een kruiwagen, en zooals
de fabel zegt, dikwijls veel geschreeuw maar weinig wol daarom
zeg ik maar altijd « veel » geleerdheid brengt veel eigewaan en
veel werken is dikwijls beter dan veel eten en werk schaft den
klompenmakersstiel altijd en brood ook. Schoolmeester zijn is een
gaaf aan iedereen niet gegeven, en om u daartoe op to leiden is
er veel tijd noodig en wat zal het later geven ?
Niet heel veel zeg ik, want, zooals het spreekwoord gaat,
veel beloven en weinig geven doet de dwazen in vreugtle leven,
wi.j1 de Heilige schrift zegt : hebt gij veel, geeft veel, hebt gij
weinig, wordt dan liever een goed ambachtsmara clan een half
schoolmeester, doe nu wat ge wilt Driek Mulders, maar ik zie
er met u weinig kans op.
,Terwip meester Jochems zijn kweekeling zoo onder handen
heeft, zullen wij even terug in het schoollokaal treden.
Zoodra de jongeds gehoord handen dat de deur dacht was, begon
Bertje van den Tollenaar
— Kom er maar eens uit Jacob Dirix, wij moeten vandaag
samen vechten. Gij hebt mij gisteren onverhoeds van achter
aangevallen en hebt mij op den grond gesmeten maar daarna
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zijt ge gaan loopen dat is laf, en dat zal ik u betaalt zetten.
— Ja, en hij smijt er u weer op ! riep Liebeken Van de
Paas.
Dat zou ik willen zien want al is hij ook een kop grooter
dan ik, mag die domoor van Simon hem nog helpen als hij
alleen niet durft.
- Hoor eens Bertje, zei Everard, gij moogt van mijne broers
zeggen wat ge wilt, maar ge moogt hen niet voor lafaards
schelden.
- Heeft hij mij gisteren niet langs achter aangepakt, en is
hij toeii niet loopen gegaan nadat hij mij op den harden grond
had gesmeten ?
Dat was zeker met Been kwaad inzicht, zei Everard, naar
Jacob kijkend, die niet verroerde en met zijn hoofd op de twee
ellebogen lag.
- Ik zeg u dat het een lafaard is als hij er niet uitkomt,
-riep Bertje, meer en meer opgewonden zoodat hij nu zoo rood
was als een vechthaan.
Dat was to erg, zich zoo te hooren schelden voor lafaard ten
aanhoore van gansch de klas, dat kon hij toch over zijn hart
niet krijgen ! Schoorvoetend kwam Jacob eindelijk de bank uit.
- L*uistert eens, zei Everard die tusschen Bertje en zijn broeder
getreden was, gij weet wel dat de meester- verboden heeft te
vechten en nu zoudt ge dat verbod in do school zelf willen
overtreden, dat mag immers niet zijn.
Geeft liever malkander de hand en laat dan alles vergeven en
vergeten zijn.
Mij is het good, zei Bertje, die nu veel bedaarder word
want hij hield veel van Everard, maar dan moot Jacob eerst
bekennen dat hij ongelijk gehad heeft mij gisteren zoo trouweloos
van achter aan te grijpen.
Ik beken niets, schreeuwde Jacob die mood kreeg nu hij
zag dat de twist ging bijgelegd worden.
Jacob, zei Everard, wat gij deed was slecht ; goof Bertje
eene hand en wordt beide weer goede vrienden.
- Ik heb van u geene râadgevingen te ontvangen zemelaar
daar ge staat, en, zou u verzoeken u verder met uwe eigene
zaken te bemoeien anders. . . . . . . .
— Anders ? vroeg Everard zijn brooder in de oogen kijkend.
- Krijgt gij eene ranseling gelijk Bertje er gisteren ook eene
gehad heeft.
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— Dat moet gij dan maar eens probeeren, antwoordde Everard.
— En dadelijk ! riep de nu driftig geworden Jacob en meteens
sprong hij naar Everard toe om hem op den grond - te smijten
want hij had bemerkt dat Simon achter hem stolid en hem telkens in den rug stompte als om te zeggen « grijp hem, ik zal
een handje helpen. » Op hetzefde oogenblik echter kwam de
meester terug in de school en al had hij ook gewoonlijk geen
groote orde onder de « bende » gingen nu de jongens toch schoorvoetend naar hunne plaatsen ter ug.
Jochems had echter gehoord wat er tusschen Everard en Jacob
was voorgevallen en besloot den ouderen jongen eens onder
handen te nemen.
Hij zei echter voor het oogenblik niets en zette de ondervraging van de catechismusles voort, door de oorveeg van Driek
Mulders zoo ontijdig onderbroken.
,
Toen hij bij de vraag kwam. Wie verstaat mien door vader en
moeder in het vierde gebod ? .. kreeg hij gelegenheid tot Jacob
te zeggen : Dat begrijpt ge zeker niet goed, niet waar Jacob Dirix ?
, — Ja wel ! schreeuwde de jongen zoo hard hij kon en keek
daarbij den meester onbeschaamd in het gelaat.
— Ja maar, mijn jongen, ging Jochems voort, ge meent zeker
dat als gij varier en moeder eert dit voldoend& is en dat gij dan
Gods gebod onderhouden hebt. Maar dat is niet voldoende Jacob.
De goedo God verlangt meer van u : hij wil dat men zijne medemakkers ook beminne en dat doet gij niet als gij Bertje Tollenaere
van achter aanvalt en ten gronde smijt.
— Dat heeft u Everard overgebriefd, 't is een verklikker, een
verrader, schreeuwde Jacob, en ik zal hem dat betaald zetten.
— Everard heeft mij bepaald niets gezegd noch overgebriefd,
zei meester Jochems streng, maar ik heb zooeven alles gehoord.
Gij handelt niet goed Jacob en ik hoop wel dat gij uwe bedreigingen niet ten uitvoer brengen zult en Everard gerust zult
laten.
Jacob bromde lets binnensmonds en stampte met zijn slingerende voeten, waaraan zware holleblokken zaten, tegen de banken.
— Het vierde gebod, zoo ging Jochems voort, wil ook niet dat
arme of ongelukkige wezens tergen of plagen gelijk Simon
Dirix gisteren deed Coen hij voorbij den ouden Guedens liep en
hem zijn stameren nadeed.
Gij hebt gemeend dat het niemand gehoord heett, maar ooze

.

iTij

TREURSPEL DER SMEDEN

371

lieve Heer die ziet en hoort alles en die had het daarom zoo
geschikt dat ik juist achter de tuinhaag stond opdat ik alles
zou kunnen zien en hooren onl er u later dan over te onderhouden.
Simon had de oogen neergesla4 en en keek nu schuinsch loerend
naar Everard die hij verdacht ook dit aan den meester te hebben
overgedragen, tenzij het Roze Kate gedaan hadde want die was
erbij geweest toen hij den ouden Guedens tergde en had hem,
zelfs. opmerkingen daarover gemaakt, zoo'n heksenjong, waarmede zich dat te bemoeien had
— En gij Bertje, sprak Jochems verder, moogt zoo opvliegend
niet zijn. Wilt ge me dat niet beloven ?
— Ja meester, zei Bertje, ik zal mijn best doers, maar dan
moeten ze mij ook niet meer laffelijk aanvallen.
Zoo ging Jochems nog een poos voort met de kinderen de
tien geboden uit to leggen, en hun door tastbare voorbeelden
duidelijk to maken wat door die geboden verstaan en begrepen
word.
Hij eindigde met de jongens Everard als voorbeeld to stollen
en prees de meisjes Roze Kate als toonbeeld aan.
Intusschen was het stillekensaan vier ure geworden en, na
een kort gebed, stormden de leerlingen « holder de bolder » het
schoollokaal uit.
Toon de kinderen van den heikant, waar de smidshoeve lag,
dgor de hooge eikendreef naar het Neerveldje gingen, kwam Roze
Kate naar Everard toe en zeide hem :
— Pas op Everard, ik geloof dat Jacob en Simon iets tegen
u in 't schild voeren wat niets goods voorspelt. Ik hob hen dwars
over het veld zien loopen als zij u maar niet onverhoeds aanvallen.
— Och, zei Everard, ik hen gaar niet bang voor hen, laat ze
maar komen.
— Dat weet ik wea, maar als zij u eons met twee to gelijk
en onverwachts langs achter aanvielen, wat zoudt ge dan tegen
hen kunnen doen ? Vergeet ook niet dat moeder steeds zoo bedroefd is dat gij elkander niet beter verstaat en er steeds gekeven
en geworsteld wordt.
— Roze Kate, is dat mijne schuld ? Kan ik er aandoen als zij
mij telkens tergen en aanvallen ? En moot ik mij niet verdedigen ?
Lang genoeg heb ik geduld gehad en toegostaan, maar nu is dat uit.
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— Pas toch op Everard, zij kunnen u niet goed verdragen
en ik vrees een kwaden slag.
— Ik zal op mijne hoede ziin.
— Ja, als zij u van voren willen aanvallen, hoeft ge niet
bang te wezen, maar zoo van achter dat is zoo verraderlijk.
Kom, ga tus8chen ons in dan kunnen zij u toch in geen geval
onvoorzien op het lijf vallen.
De kinderen gingen nu aan 't praten over allerlei Bingen
zoodat Everard volstrekt niet meer aan Jacob, noch aan Simon
dacht.
Het begon reeds donker te worden, en plotselings werd
Everard achter een eik in de dreef eene gedaante te zien staan.
Hij keek scherper toe en herkende nu duidelijk dat het Jacob
was. Ook Simon stolid nog met een paar andere jongens die de
tweelingbroeders tegen Everard hadden opgemaakt, achter de
boomen naast de dreef verborgen.
— Wel Jacob, riep , Everard hem van verre toe, wat voert
gij daar uit ?
Daar Jacob zich nu verraden zag sprong hij eensklaps met
eenen dikken knuppel van achter den boom uit en , liep naar
Everard toe.
— Ik zal u nu Bens leeren hoe men valschaards en verklikkers behandelt, riep hij, of hebt gij inderdaad gemeend dat wij
ons langer door u zouden laten overrompelen ?
Ziedaar zemelaar, daar hebt ge een lesje hoe de broeders van
Josef met dien lamzak daar gij zoo ftjn weet van te vertellen
hadden moeten handelen.
Terzelfdertijcl zwaaide Jacob zijn knuppel met geweld in de
lucht en sloeg naar Everard.
Roze Kate gaf een snijdende gil en liep op Jacob toe. Everard
echter was terzijde gesprongen en ontkwam zoo den slag die antlers
gewis op zijn hoofd_ zou zijn te recht gekomen.
_Nu trof hij hem alleen op den arm maar zoo geweldig dot
Everard een luiden smartkreet ullbracht.
Zijn arm hing een oogenblik als lam' langs zijn. lichaam. De
slag had hem verdoofd.
Nu echter was Everard's geduld ten einde. Zoo welwillend,
zoo toegevend en minzaam hij tot hiertoe ook jegens zijne broeders
geweest was, al hadden ze dat ook nimmer van hem verdiend,
zoo vertoornd en verontwaardigd was hij nu over de laffe handelwijze zijns broeders.
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Eer Jacob het voorzien kon hief Everard zijn half lammen arm
op en greep Jacob met zoeveel geweld in de lenden dat de jongen
naar adem snakte. Everard wierp hem zoo hard tegen den grond
dat het daveiv.le.
Toen Simon dit zag snelde hij toe om zijn broeder te helpen
en Everard van hem af te trekken. De andere kinderen echter
beletten hem zulks en wilden niet dat hij een vinger naar Everard
zou uitsteken.
— Roer hem niet aan, zei Maarten Everts, de zoon van
den Schout, of ik ransel u af.
Everard had inmiddels zijn ouderen broOr omgekeerd zoodat deze
op zijn bulk te liggen kwam.
Daarna had hij hem den zwaren knuppel afgerukt en begon
hem daarmede zoo duchtig op zijn « zitdeel » te dorschen dat het
smakte.
Het was verdiend, meenden de jongens, dat die rakker van een
Jacob zulke ferme rossing kreeg, en de meisjes zelve kiapten in
de handen.
Simon schuimdc van razernij, en zich door den tiring der
omstaande kinderen heenwerpend, sloeg hij Everard met een
van zijn klompen op het hoofd, zoo hard dat de klomp in splinters vloog.
Roze Kate sprong nu bij en trok Simon terug.
Maar reeds had Maarten Everts hem vast en ook de andere
schooljongens waren bijgesprongen zoodat het nu eene algemeene
vechtpartij werd.
Everard echter gaf eensklaps een schreeuw, en, bleek als een
lijk, stortte hij ten gronde.
— 0 God, kreten de meisjes, nu is hij dood !
— Dood ! gilde Roze Kate, dood ! en zij wierp zich op den
jongeling. Simon keek nu eensklaps met verwilderde oogen op
zijn broeder, zou het waar zijn, was hij werkelijk dood ?
-- Moordenaar ! Broedermoorder ! riepen de kinderen hem toe,
dat zult gij voor God en voor den beul verantwoorden !
— Laat ons gaan, bromde Jacob hem toe, kom voort, anders
loopt het niet goed af met ons.
Simon liet het zich geen tweemaal zeggen en schoorvoetend
dropen de tweelingbroeders af, zonder zich verder om het lot
van Everard te bekommeren.
De jongens hurkten nu rond dezen neder en riepen hem bij

374

ROZE KATE

zijnen naam, eerst zachtje$, tlaarna luider, doch Everard gal
geen teeken van leven.
Toen de meisjes zagen dat hij zoo roerloos liggen bleef, braken
alle in luide snikken los.
De kinderen werden hoe langer hoe angstiger. De een keek
den anderen aan, maar niemand wist raad te schaffen.
— Loop naar de smidshoeve, zei Maarten Everts tot een zijner
makkers, terwijl ik terug naar het dorp ij1 om den meester te
verwittigen.
— Wacht nog een beetje, zei Willem Bolden, want dood kan
hij Loch, dunkt mij, niet zijn.
— Wat zal zijn vader zeggen ? vroeg er een.
— Ja, en zijne lieve moeder dan, snikte Roze Kate, die hield
zoo veel van hem.
Maarten Everts knielde nog eons, luisterde naar de ademhaling
nam dan zijne muts af en vroeg met eene van ontroering bevende
stem : zouden wij niet een vader-onsje voor hem bidden ?
Als bij tooverslag vloogen al de mutsen af en hartroerend
klonk het « Onze Vader die in de Hemelen zijt. »
Toen het kinderlijk doch zoo innig gebed ten einde was ging
Maarten voort :
— 1k geloof nooit dat hij dood is, maar alleen bedwelmd. Die
schelm van een Simon heeft hem met zijn klomp « verduizeld >>
geslagen.
Daar Maarten, die een vriend van Everard was, die woorden
vol overtuiging gesproken had, kregen de kinderen weer nieuwen
mood.
Nu voelden zij alien hoe veel zij van den goeden Everard
hielden, en zelYs degenen die weleens met een weinig afgunst
jegens hem bezield waren geweest, voelden nu een diep berouw
daarover in hun oprecht kinderhartje. Iiij was ook altijd zoo good
en zoo vriendelijk geweest, beter dan een van hen alien, en nu
lag hij daar koud en roerloos.
Roze Kate, .die het langst en het bitterste van alien geschreid
had, keek hem met groote aandacht in het gelaat en riep nu
eensklaps op vreugdevollen toon :
— tKiejk Maarten, hij begint weer kleur to krijgen !
— Waarachtig ! gij hebt gelijk, antwoordde Maarten Everts,
die zich ook weer over hem gebogen had.
Op dit oogenblik haalde Everard diep adem.
Maarten, die zulks hoorde, wierp zijne pet in de hoogte, s prong
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driemaal op zijn een been rond en riep hoerah ! hoerah ! hij
leeft !
Toen Everard nu de oogen opende en verbaasd rond keek,
sprongen al de kinderen van vreugde in het rondo en herhaalden
het hoerahgeroep door Maarten Everts aangeheven.
Everard was geheel onthutst en scheen to vragen
— Maar wat moet dat nu allemaal beteekenen ?
Terzelfdertijd echter voelde hij met zijne hand naar het hoofd.
Een dikke buil was daar aanwezig waar Simon hem met zijn
holleblok geraakt had.
— Poet het erg zeer ? vroegen de jongens, en terzelfdertijd
hielpen zij hem overeind.
— Ja, dat geloof ik wel, Simon sloeg nit al zijne kracht, die
moordenaar ! riep Maarten Everts vol gramschap.
- Och, zei Everard, zoo erg is het immers niet. Hij Wilde
maar alleén Jacob ter hulp komen, en daarbij 't is immers mijn
broeder. Morgen zal weer alles vergeten zijn.
Nu, 11( zeg u, antwoordde Maarten, had ik een broeder die
mij zoo durfde toetakelen, dan zou ik hem wel antlers mores leeren
dat beloof ik hem ; wat gaat gij nu doen Everard ?
— Eerst zorgen dat ik t'huis kom. Moeder zal wel maken dat
alles spoedig in orde is en aan varier zal ik er niet eens over
spreken. Houdt gij de zaak nu ook maar stil daarmede zult ge
mij het grootste genoegen doen.
De kinderen kwamen een voor een naar Everard en gaven
hem eene hand, en toen hij weer rechtstond en zij hem weer
zagen glimlachen was bij alien de schrik spoedig verdwenen.
Elk ging nu zijns weegs, maar Maarten Everts had de stukken
van den klomp opgeraapt en nam die mede naar zijn huis. Dat kon
nog wel eens van pas komen, meende hij.
Roze Kate en Everard spo- edden zich nu voort naar de smidshoeve.
Cornelia stond op bet neerhof en riep de kinderen reeds van
verre toe.
- Wat zijt ge laat gebleven vandaag, komt spoedig binnen
kinderen waar zijn Jacob en Simon clan ?
— Dag moeder, zeiden Everard en Roze Kate, Jacob en Simon
moeten reeds bier zijn.
— Scheelt er iets aan Everard ? vroeg Cornelia toen de kinderen
in huis waren gegaan en zij Everard bij het licht der lamp zoo
Beek en ontsteld zag.
Matheus was bij de knechts in de smis.
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- Ja moeder, wat zal ik zeggen, antwoordde Everard, gij
weet wel dat ik geen vechter ben maar vandaag heb ik toch,
al was het ook tegen wil en dank, mij moeten verdedigen.
- Gevochten ! riep Cornelia, ! God, met wie dat Everard
- Met Jacob moeder kwam Roze Kate er tusschen, die
stond in de dreef en wachtte Everard of met een dikken knuppel •
Een diepe zueht ontsnapte aan Cornelia 's borst
— En heeft hij u geslagen Everard, vroeg ze eiudelijk ? Waar ?
— Op den arm heeft • hij mij geraakt moeder Cornelia stroopte
de moues op, na eerst het vest te hebben uitgetrokken.
Een luiden angstkreet ontsnapte haar want de arm was gansch
blauw en tot boven den schouder schrikkelijk gezwollen.
- Wees niet angstig moeder, zei Everard, 't zal zoo erg niet
zijn en de arm zal we m spoedig genezen zijn ; als hij maar zoo
niet gloeide.
— Als hij gloeit zei Cornelia, die nu met bezorgdheid de herndmouw los Sneed, moeten wij hem met koud water besproeien.
- Zou dat ook niet goed zijn voor mijn hoofd moeder ? vroeg
Everard, toen hij ondervond hoe weldadig de natgemaakte doeken
op zijn arm werkten.
— Voor uw hoofd ? heeft hij u dan ook op het hoofd geslagen die deugniet, riep Cornelia ontsteld.
- Neen dat deed Simon, moeder. En nu vertelde Roze Kate
precies hoe alles was voorgevallen.
— Ik zou maar niets aan vader zeggen, smeekte Everard.
Het gaat nu al veel beter en binnen een paar dagen gal ik er
volstrekt niet meer van moeten.
Cornelia antwoordde niet.
Haar hart was te vol. Wat nu gebeurd was, had zij lang
voorzi en.
«De tweeling brengt alles nog ten onder » placht MatheusAe
zeggen, en, ofsohoon Cornelia altijd getracht had hem deze g- ed-achte
uit het hoofd to praten, voelde de brave vrouw toch dat er
waarheid lag in het somber voorgevoel van haar man.
Het was inmiddels zes ure geworden, en nog was geen van
de tweelingen uit de school t' huis gekomen.
— Ze zijn zeker bevreesd voor hetgeen hen te wachten staat,
zei Cornelia, maar toch kunnen ze daarbuiten in de sne&w
niet blijven. God weet waarheen ze zijn.
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Als we dat maar wisten, zei Everard, konden wij hen wel
gaan halen en hun zeggen dat vader van niets weet.
— Ja maar, zei Roze - Kate, om zeven ure komen ze uit de
smis voor het avondeten en, als ze dan niet t' huffs zijn, zal vader
willen weten wat er aan de hand is.
Nu kwam opeens Annemie met opgestroopte mouwen in de
kamer geloopen.
— God ! vrouw, daar vind ik. Jacob en Simon in de schuur
onder het kaf gekropen ! Ik heb mij bijna dood verschrikt, al
zeg ik het zelf.
Kom gij maar eens mOe, want geen van beiden wil binnen
komen. Ze zullen weer jets hebben uitgestoken.
Cornelia liep naar buiten, terwiji Annemie ontsteld Everard
aankedk, die met zijn omwonden arm bij het turfvuur zat.
De meld had , de , groote ronde lantaarn midden in de schuur
op den dorschvloer laten staan.
In een hoek lag een hoogen hoop tarwekaf en daaronder
waren inderdaad Jacob en Simon gekropen omdat ze het anders
van de koude niet zouden hebben kunnen uithouden.
— Jacob, riep Cornelia, Simon, waar zijt ge ?
Er kwam echter geen antwoord.
— Komt eruit, spoedt u. Ze zijn alien in de smis en niemand
weet iets. Komt !
Nu verroerde er jets onder den hoop en twee gedaanten
kropen overeind.
Daarbuiten, bij de schuurpoort, hoorde men een gesmoorden
vloek.
— Ze zijn in de , smis, bromde eene zwarte gedaante, wacht !
Eindelijk ga ik zekerheid hebben.
De knechts keken den baas met opengespalkte oogen aan Coen
deze plotselings in de smis kwam geloopen, een zwaren voorhamer
greep en daai-mede het erf opstormde.
In de schuur was 'echter nu alles rustig.
Matheus keek door het venster naar binnen, en zag Cornelia
midden in de plaats v6Or .het flikkerend turfvuur staan, omrifigd
door de vier kinderen.
— En toch heb ik duidelijk hare stem herkend !
Kon ze dan heksen of heeft zij vermoed dat ik haar beluisterde ?
Neen, zekerheid wil ik ! Zekerheid en dan zal Meerlo met mij
afrekenen !
;kn. 25

Eigendorn
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e eerste Communie ! Een heugelijke dag voor
iedereen !
Die dag was voor Everard en Roze Kate, ook voor
Jacob en Simon aangebroken.
Nooit was er grooter vreugde geweest op de smidshoeve ! Nooit
ware!' er grooter toebereidselen tot feestviering gemaakt, maar
nooit ook had men wren in den omtrek gehoord dat er, uit êón
huis, vier kinderen te gelijker tijd hnnne eerste Communie zouden
doen.
Wel is waar was er een wolkje geweest dat een oogenblik gedreigd had dit aandoenlijke feest met zijne zwarte schaduw te
verduisteren.
Jacob en Simon waren imffiers een jaar uitgesteld geweest,
en RAI zouden ze gewild hebben dat Everard ook een jaar zou
« overloop en. >>
Boer Matheus deelde dit gedacht, evenals Cornelia en
Everard zelf. Maar de pastoor Wilde daar niet van -hooren, want
zeide hij, Everard was de knapste leerling uit de school, en in
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den catechismus niet alleen de bekwaamste, maar ook de braafste
en de beste. Het zou dus een heel aardig voorbeeld geven zijn,
zoo hij wegens de onkunde zijner broeders, een jaar achteruit
gesteld werd. Daar mocht dan ook in geen geval spraak van
zijn, meende de goede heer pastoor en de jongens moesten etmaar in berusten.
Cornelia wendde dan ook alles aan om dit hare kinderen aan.
't verstand te brengen.
Jacob en Simon mompelden nog wel tegen en meenden dat dit
alweer gedaan was om dien « fleewer » voor te trekken en hen
zelf te vernederen, vooral, dat er nu ook nog . dat « heksenjong
moest bij zijn.
Cornelia had hen streng berispt over dit gezegde en drukte
hun op het hart hoe zondig en hoe slecht zij handelden.
De vrouw echter vergat en vergaf alles, Coen zij zag
hoe Everard, 's zaterdags, naar zijne broeders ging en op hartelijken Loon zei :
— Jacob, Simon, wij zullen morgen het geluk hebben samen
onze eerste Communie fe doen.
Dien dag moet alles vergeven en vergeten zijn, alles, zei
Mijnheer de Pastoor. Wilt ge mij nu zeggen dat tusschen ons
alles vergeten en vergeven is ?
Toen geen van de twee jongens antwoordde, kwam moeder
er tusschen en, Everard omhelzend trok, zij hare twee' andere
jongens insgelijks aan haar hart en zeide :
Geeft u alien de hand op die goede woorden van Everard
en weest altijd goed voor elkander, gelijk brave broeders dat zijn
moeten.
Kom hier, Roze Kate, ging Cornelia voort, gij zijt ook ons
kind en Simon, Jacob en Everard zullen u liefhebben als eerie
zuster. Wilt ge mij dat belooven, jongens ?
- Ja, ja, moeder, riep Everard, wij geven u daarop ons woord.
Nietwaar, Jacob, nietwaar, Simon, wij zullen altijd zoo veel-van
Roze Kate houden, als ware zij van onze eigene zuster ? Nietwaar
dat wij dat doen zullen ?
- Ja, zei Jacob, ik zal mijn best doen om moeder te gehoorzamen, en, als zij bet goedvindt, dan mag Roze, Kate_ voor
mijn deel zootang op de hoeve blijven als zij dat goedvindt maar
ze zal toch wel van zelve voelen dat zij slechts eene vreemdelinge en niet een eigen kind van moeder is.
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Roze Kate schoten de tranen in de oogen. Zij dacht op dat
oogenblik aan hare eigene lieve moeder, hoe oprecht lief zij
hare tweede moeder Cornelia ook gekregen had, voelde zij thans
toch harder dan ooit, wat het zeggen wil bij vreemden te wezen.
De dag ging voorbij en eindelijk ook de zoo lange nacht,
dien de kinderen voor de groote helft wakende doorbrachten,
zoodanig klopten de jonge hartekens in 't vooruitzicht der gewichtige plechtigheid 'welke daags nadien zou gevierd worden.
De zonne stond heerlijk aan Gods lieven blauwen hemel. In
feestdosch togen de gelukkige ouders met de eerste cominunikanten
ter 'kerke, waar de brave herder eene roerende toespraak tot hen
richtte.
— Gij helot, zei de eerbiedwaardige man, uwe kinderen in eere en
deugd zoo verre gebracht, dat zij thans gereed zijn om als volkomen kristenen gerekend te worden.
Doch, de plicht der ouders is nog verre van volbracht to wezen ;
zij_ behooren nog voortdurend hunne kinderen op de rechte baan
to houden, en daartoe zijn veel liefde, veel toewijding, eene aanhoudende waakzaamheid en eene nooit verzuimde plichtbetrachting
noodig.
Het voorbeeld vooral dient door de ouders , aan hunne kinderen
gegeven to worden.
In dien zin sprak de Eerwaarde heer pastoor nog langen tijd,
en de ' ouders luisterden met aandacht en beloofden zich zelven,
onder den indruk van dat gemoedelijk, hartelijk en zoo 'doordringend woord diems wijze wenken en raadgevingen stipt to
zullen naleven.
Vervolgens richtte de heer pastoor zich tot de kinderen . en
legde ook dezen hunne plichten voor oogen.
De kinderen luisterden en ieder woord van den heer pastoor
trot diep in hunne zielkens.
Iverard en Roze Kate vooral voelden zich ontroerd.
Toen Everard zijne moeder, die naast ,hem in de bidbank zat,
hoorde schreien, kwam hem het gemoed zoo vol dat hij, insgelijks, begon te weenen.
't Was hem zoo innig wel en tevens zoo zonderling wel te
moede, dat hij wel den ganschen dag door zou geschreid,
heAben .
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Zoo ten minste scheen het hem, loch, toen hij, nadat de
kerkelijke plechtigheid was afgeloopen, met zijne makkers buiten
kwam, en daar de zon zoo heerlijk schitteren zag, toen ging zijn
hartje open en het zonneken scheen toen in dat hartje zoo warm,
zoo wild en het scheen Everard dat hij de gansche wereld zijn
hartje sloot en liefhad.
Hij • omhelsde nu eerst zijne lieve moeder,. daarna zijn vader
en toen ook zijne beide brooders en Roze Kate.
Hij keek alien met zijne openhartige oogen, aan wier wimpers
nog een paar tranen parelden, aan, en zei toen, zijn vader en
zijne moeder beiden de hand nemen-d : Ik heb daar straks
voor Gods altaar beloofd dat ik u 'eeuwig liefhebben en eeron
zal, dat ik steeds braaf en eerlijk blijven zal, en die belofte
vader, moeder, die zal ik houden.
Nu voelde zelfs Matheus zich hevig ontroerd, en Cornelia gar
aan haar gemoed andermaal lucht.
Maar ook, wat kon die Everard aandoenlijk spreken en
hartelijk zijn !
Roze Kate keek hem aan met oogen vol teedere begeegtering,
maar Jacob stiet Simon met den elleboog aan en beiden lonkten
met scheef oog haar de gemoedelijke groep.
Op dit oogenblik reeds sloop een kwade geest in hun hart dat
deh goeden God alleen moest toebehooren.
Die 1wade duivel was de afgunst.
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erscheidene jaren zijn nogmaals voorbijgegaan.
De bewoners der smidshoeve zijn steeds dezelfden
gebleven, behalve Annemie, die verleden jaar met
Remi Dryvers, den timmerman, getrouwd is, en, al,
zei zij het zelf, over die verandering in haar lot ten

zeerste tevreden is.
Hoe gaarne zij ook met Walkiers het huwelijksbootje ware
ingestapt, had zij ten langen laatste de hoop moeten opgeven
eens smidsvrouw te worden, en Remi die nu al veertien jaren
naar haar gevrijd had, mocht dan eindelijk het gelukkig jawoord
vernemen.
Eene andere jonge meid, de blozende en steeds vroolijke Katrien,
heeft van Annemie de zorg over den koeistal overgenomen.
Daar het erf zich steeds meer en •meer heeft uitgebreid zou
Katrien, hoe handig en werkzaam ook, toch niet volstaan
hebben om den stal alleen te regeeren, zoo Roze Kate,die eene flinke
meid geworden is, haar niet vlijtig ter zij de stond.
Jacob en Simon waren aan den stiel en stonden onder de
leiding van, Walkiers van ,'s morgens tot 's avonds voor het
aambeeld.
De knecht had zich thans niet meer te bekommeren over *de
boerderij, die door Everar4 bestierd werd.
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Boer Matheus had zijne zaakjes schoon zien gedijen ; elk jaar
een schoon stuiverken weggelegd en kwam er eene veiling of
koopdag voor, dan kocht Dirix, de smid wat naar zijn ‘ gading was.
Zoo was niet alleen de smid, eene der beste uit den omtrek,
maar ook - de boerderij was allengs veruit de voornaamste uit
gansch de streek geworden.
Boer Matheus, gelijk hij in de wandeling genoemd werd, had
ook weer eene fra.aie kudde schapen en die waren aan Roze
date toevertrouwd.
Gansche dagen dreef de jonge weeze hare kudde over wegen
en velden, langs haag en heide" en daarbiej had ze gelegenheid
genoeg om over het verleden na te denken en -to treuren. Want
al kende . zij ook al de bijzonderheden niet van de verschrikkelijke gebeurtenis die hare moeder het 'even kostte, zij had Loch
door de dorpskinderen en hoofdzakelijk door Simon en Jacob
moeten hooren dat men de « heks verbrand had >
Het griefde haar diep zich de benamingen heksenjong en dergelijke te moeten laten welgevallen en al te vaak onclervond zij hoe
bitter vreemd brood smaakte.
Toch bleef zij op de smidshoeve, omdat zij Cornelia waarlijk
lief had als eene eigene moeder. Al durfde zij het zich zelve
ook nauwelijks bekennen, er was nog iemand anders die haar
op de hoeve gekluisterd hield. 't Was Everard, de knappe schoone
jonkman, die haar telkens als een zeilsteen aantrok en die met
een enkelen glimlach de droeve uitdrukking van haar gelaat
wist to verdrijven wanneer een van de tweelingen haar weer
jets onaangenaams gezegd had of wanneer oom Cornelis op de
hoeve kwam en haar dan zoo onheilspellend en ZOQ dreigend
aankeek dat zij haast van angst en schrik ineenkroop.
Nu dreef ze weer nadenkend hare schapen terug naar de
hoeve.
In eene zee van vuur en goud was de zon ondergegaan.
't Werd donker.
Goeden avond, Roze, klonk eensklaps eene vroolijke stem.
— God, Everard zijt gij het ?
— Ik zelf, Roze. Ik ben eens gaan zien of de tarwe droog
is om in to schuren, en Coen ik op het Neerveldje stond zag
ik u met de schapen door de dreef trekken.
Langs het aardappelveld, kwam ik dwars naar den weg, we
kunnen samen naar huffs gaan.
Gelijk gij wilt, Everard, antwoosdde Roze Kate, en terzelf-
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dertijd wierp ze een blik vol innige teederheid op den jonkman.
Waarom zuchtte ze tevens ?
— Ge_ ziet er zoo nadenkend uit, Roze, ging Everard voort op
een halm eener dikke tarwenaar knauwend.
— Turk, de grijze schaaphond, liep blaffend en springend om
de kudde heen.
— Hij liet niet toe dat er gehapt werd aan de klaver noch
aan de groenende haver die langs de dreef stonden.
Een__ dikke, vaal grijze stofwolk ping boven de kudde die
blatend voorttrok.
— Zeg, Everard, sprak Roze Kate dindelijk, weet ge nog hoe wij
hier, langs deze zeltde dreef uit de school naar de smidshoeve gingen ?
--;:- Of ik ! zei Everard, en hoe wij samen de schoonste en
blankste kiezelsteentjes uitzochten, of ons ginds van den zandheuvel lieten afglijden.
---- Dat waren gelukkige dagen !
— En nu ; Roze, beleeft gij nu geene gelukkige, dagen meer ?
— Everard, waarom kan men niet altijd een kind blijven ?
sprak het meisje op.. een toon, die Everard aangreep.
— Ik weet het. Roze Kate, men is altijd niet goed voor u op
de smidshoeve.
Mijne broeders zijn een paar ruwe gasten en mebr dan eens
hebben hunne grove scherts en hunne dubbelzinnige kwinkslagen
mij voor u doers blozen. Vader is soms ook wat zonderling dock
moeder heeft u zoo lief, Roze, en ik . . . • •
Hier bleef Everard plotselings steken.
Zijn hart bonsde hem eensklaps zoo geweldig in zijne Borst ;
zijn hoofd draaide ; 't schemerde hem voor de oogen.
Roze Kate ging sprakeloos naast Everard voort.
Eensklaps draaide zij haar lief hoofdje naar hem op en lachto
hem zoo innig toe dat Everard door een gevoel van ' zalige
ontroering overstroomd werd.
Zonderling ! Zonderling !
Noon had Everard voor dien dag zoo gevoeld.
Nooit had hij als heden avond gevoeld dat Roze 'Kate heel anlers
was dan al andere meisjes uit den omtrek ; en ook nog nooit had hij
gezien dat die - rood gekeperde doek met die tallooze plooitjes zoo
aardig net om haar hals Moot.
Zoo stapten zij na eerie ruime poos mijmerend langs de breede
eikenlaan voort.
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Toen begonnen zij weer te praten over allerlei onbeduidende
dingen, die elk ander nietig zou gevonden hebben, (loch die in
hunne onbedorven harten als in een helder • reinen spiegel, den
gulden tijd hunner samen doorgebrachte jeugd weerkaatsten.
Naast de dreef lag een dikken omgehouwen eik.
— Roze, laat ons hier een oogenblik rusten, zei Everard ter=
wijl hij zich op den stam zette.
Roze Kate volgde zijn voorbeeld, en nadat Turk met glinsterend oog een oogenblik voor de jongelieden had staan kwispel,
staarten t sprong het verstandige dier vroolijk blaffend voorgit-,
liep tot voor de kudde en Leduidde de blatende schaapjes op die
wijze dat er halt gemaakt werd ; want, toen een « ouw 0 dat
in den stal twee jonge lammeren had en nu in hare moeder-,
zorg ongeduldig naar huis wilde, toen sprong Turk haar na4,
hapte haar boven op den rug in de dichte wol en sleepte. hair
zoo naar de kudde terug die nu wist dat het hem ernstig ge,
meend was.
Waarover spraken Everard en Roze Kate ?
Och, over dien lieven, onschuldigen kindertijd dien men gewoon10k eerst leert waardeeren wanneer hij onherroepelijk voorbij
is !
Zij konden niet weten dat er, op datzelfde oogenblik twee aschgrauwe ‘oogen op hen gericht waren.

Den volgenden morgen verscheen Cornelis Dirix op de smidshoeve.
Hij vond x Matheus in den hof hij de biehalle".
— Zeg, weet gij al dat er iets gaande is tusschen Everard en
dat « beksenjong ? 0
Matheus keek zijn oom ontstemd aan. Telkens als zijn oom hem
nu zag, wist hij wat nieuws uit te vinden om hem te tergen.
Hij was een kwelgeest die hem geen dag rust weer Het en
hem het leven vergalde met zijne eeuwige verdenkingen op
alien en alles wat onder het bereik zijner , venijnige tong vier
— Aan de hand tusschen Everard en Roze - Kate ? bromde
Matheus.
— Ja.
-- Ili zou niet weten wat.
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— Dat verwondert mij gaar niet. Gij zijt immers hoorende
doof en ziende blind.
— Altijd die dubbelzinnige zinspelingen, oom ; wat is het nu
weer ?
— Nu, ik zeg u dat het niet pluis is tusschen die twee.
— Hoe meent ge dat ?
— Moet ge zulks nog vragen ?
— Zeker, ik begrijp' niet wat ge bedoelt.
— Nu dan zal ik het u zeggen. R. heb het overigens met
'
eigen oogen gezien.
— Wat hebt gij gezien ?
— Dat zal ik u zeggen !
Maar kijk mij daarom zoo donker niet aan. Ik weet wel, op mij
valt er altijd iets aan te merken maar ik houd mij toch niet
met slecht vrouwvolk op !
— Wie bedoelt ge ? Wat meent ge ? riep boer Matheus opgewonden ? Is het op Everard dat gij het hebt ?
-- Juist.
— Dat zijn leugens !
— Ik zeg u dat ik gezien heb, met eigen oogen gezien, wat
hij gisteren avond met Roze - Kate voorhad.
— Met Roze - Kate ? riep Matheus, onstuimig, gij liegt, gij
liegt !
Zonder op die beleedigende woorden acht te slaan, ging
Cornelis voOrt :
— Ik heb hen gisteren avond gezien, Coen ze samen in de
dreef op een omgehokten boom zaten.
— Nu wat kwaads steekt daarin ?
— 0, ik weet wel dat Everard noch dat heksentuig kwaad
kunnen doen in uwe oogen, grinnikte de oude Cornelis.Maar ik wilde maar eens dat gij hen hadt gezien gelijk ik hen
zag. Zij had Everard's handen in de hare genomen en ik wilde
dat ge eens gezien had hoe zij hem aankeek.
— Verder ? vroeg Matheus met heesche stem.
— 1k was to ver at om te kunnen hooren wat zij vertelden.
Maar dat moest heel belangrijk wezen, want hunne samenspraak
duurde lang, zeer lang . . . . . .
Matheus keek zijn oom wantrouwig aan.
— Kan ik op uwe woorden vertrouwen ? vroeg hij.
— Ik zal geen gezond uur meer beleven, grinnikte de oude,
zoo ik een onwaar woord gesproken heb.
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— Wat zegt ge nu ? vroeg hij na eon, poos toen hij zag dat
Matheus sprakeloos op zijne biekorven bleef staren.
Ik zeg dat er op Everard niets te zeggen is ; hij is veel to
braaf om zich jets te veroorloven wat onbetamelijk is, evenmin
Roze Kate.
Ik wil hem dus liever zelf over het geval onderhooren.
— Mij dunkt, bromde Cornelis, dat gij mij wel op mijn woord
zoudt mogen gelooven.
— Dat doe ik ook, antwoordde Matheus, maar Loch wil ik Everard
onderhooren en hem uitleggingen vragen over zijn gedrag.
Schoorvoetend ging Cornelis voor, den tuin naar de hoeve terug en verliet het erf na eerst een schuwen blik door het openstaande venster in de keuken geworpen to hebben, waarin
Cornelia bezig was met het bereiden van het eetmaal. Zij zag
den somberen man en huiverde.
Die Cornelis bracht steeds een slechten ihdruk op haar te
weeg.
Hij was als een kwade geest die over het erf rondwaarde.
Wat was hij nu weer komen uitrichten ?
Het hart door eene onbegrijpelijke vrees bevangen verliet zij
de keuken en ging door de schuur 'naar den hof waar zij wilt
Matheus te zullen aantreffen.
Doze zat op een omgeworpen biekorf met de kin in de haiid
rustend na to denken.
— Matheus, sprak ze zacht, hebt gij oom Cornelis gezien ?
— Ja, waarom vraagt ge dat ?
— Omdat ik hem daareven voorbij het venster over den .
mesthof gaan zag.
— Nu, Wat vreemds steekt daarin r
Matheus poogde zichtbaar aan zijne vrouw to verbergen wat
de oude Cornelis hem medegedeeld had, doch Cornelia kon niet
langer de onrust verbergen die haar kwelde.
— Ik vrees, zei ze, dat hij weer een of andbr nieuws heeft
aangebracht dat u verdrietig maakt.
— Wat zou hij !
— Matheus, ging Cornelia voort, waarom zUt ge niet . meer
als vroeger, waarom hebt gij nu niet als voorheen vertrouwen
in mij ?
Wat spreekt gij nu voor onzin, Cornelia ?
Ik geen vertrouwen in u ? Ha, ha !
En waarom vraagt ge dat zoo !

388

ROZE KATE

Hij keek Cornelia scherp aan, en barstte dan in een onstuimig
lachen los.
Cornelia was gansch uit haar lood geslagen. Hoe zonderling
ook was Matheus jegens haar.
Ik wed, zei ze, dat oom Cornelis mij niet lijden mag. Ik
voel dat en toch weet ik niet wat ik- hem ooit in den weg- zou
hebben gelegd.
Daarover zult, gij u ook wel heel weinig bekommeren, en
waarachtig gij hebt gelijk.
Onze zaken, zijn onze zaken.
- Hoeft oom Dirix u over mij gesproken ? drong Cornelia
aan.
— Neon, niet over u.
- Over wien dan ?
— Wel als ge het dan toch weten wilt, hij sprak over hen.
Wie bedoelt.
— Wel over Everard en Roze Kate.
— En wat wist hij over de kinderen te vertellen ?
Niet veel goeds, dat moot ik bekennen.
- Kwaad spreken over Everard en Roze Kate ! 't is schande, riep
Cornelia verontwaardigd
— Nu, ja, daar zijn er meer_ die zoo heilig niet zijn als ze
er uitzien, spotte Matheus.
Cornelia echter sloeg geen acht op die spottenden aanmerking
en vroeg verder ;
- Wat wist hij van de , kinderen te zeggen ?
- Noch
noch meer dan dat zij ongeoorloofde betrekkingen
hebben zouden.
— Afschuwelijke laster ! riep Cornelia, en gij hebt dat geloofd ?
— 1k zeg immers niet dat ik het geloofd heb, antwoordde
Matheus, ik zal Everard ondervragen. Is het waar, dan moot
Roze Kate onmiddellijk weg, dat zult gij ook wel bbgrijpen.'
Cornelia antwoordde niets, maar bracht den hook van , haar
voorschoot aan de • oogen en wischte de tranen weg die haar
gezicht verduisterden.
Een half uur later kwam Everard met een wagen klaver het
erf opgereden.
Hij spande de paarden uit, bracht ze in den stal en ging dan
naar de keuken om eon stuk te eten.
Onmiddellijk daarna kwam zijn vader binnen.
— Zeg eens, Everard, begon doze, zeg mij eens kortat : Hebt
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gij lets uitstaans met Roze Kate ?
Cornelia wachtte met beangst gemoed het antwoord 4f. Everard keek eerst zijn vader en daarna zijne moeder aan als Wilde
hij vragen : Heb ik goed gehoord ?
- Ja, hernam Matheus, ik zou willen wezen of daar jets 'van
aan is ?
- Vanaan is ? waarvan vader ?
- Vader bedoelt, zoo kwam Cornelia hem ter hulp, of gij u
soms ook in een ongeoorloofden omgang met Roze Kate _ vergeten
hebt ?
Everard werd gloeiend rood van verontwaardiging en van
schaamte.
— Dat is eene vraag, antwoordde hij eindelijk zijn vader scherp
aankijkend, waarop ik geen . antwoord geven kan.
Cornelia 's gelaat werd met eene droefgeestige tint overthgeri.
Zou het dan toch waar kunnen wezen, vroeg zij zich ,met
benepen hart af, en haar blik bled op Everard gevestigd terwiji deze zijn vader vrij en vrank in het gelaat keek.
— Ik verlang echter een bondig antwoord, hernam
- Dat is onmogelijk, vader, sprak Everard, en fier richtte
hij het hoofd op, dat antwoord kan ik u niet geven.
— En *waarom niet ? vroeg Matheus, die zijne kalmte scheen
to verliezen.
- Omdat ik mij zou schamen de zoon van Matheus Dirix to
wezen indien ik op dergelijke vraag antwoorden moest.
Cornelia 's oogen straalden van zalige begeestering.
Dat was Everard ! Zoo sprak haar jongen !
Voor zoo hooghartig had Dirix zijn jongste niet aanzien,
en dat antwoord had hij waarachtig zoo bondig niet verwacht.
Het bracht hem dan ook blijkkaar in verwarring, maar het
verheugde hem toch.
— Is het dan niet waar dat gij buiten huis samenkomsten
met haar hebt ? vroeg Matheus verder.
- Dat is niet waar, antwoordde Everard.
— En toch beweert men u met haar gezien to hebben.
- Die dat beweert is een laffe leugenaar, sprak Everard
beslist. Wie durft zoo jets zeggen ?
— Is het dan ook niet waar dat gij gisteren avond met haar
mar huis gekomen zijt terwiji zij de schapen dreef ?
- Dat is waar, zei Everard kortaf.
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— En dat ge met haar in de dreef op een omgehouwen boom
hebt zitten praten ?
— Dat is ook waar. s
— En dat gij toen met haar, hand in hand en heel vertrouwelijk .hebt zitten vrijen ! riep Matheus die allengs driftiger word,
zal dan ook wel waar wezen.
— Dat ik mijne hand in de hare gelegd heb en dat wij heel
vertrouwelijk hebben gesproken over herinneringen die ons beiden
zoet waren, dat is ook waar, zei Everard onverlegen, maar of
dat vrijen is, dat weet ik niet ; en zeker steekt er goon ‘kwaad
in als ik Met Roze Kate vriendelijk omga.
— Niets kwaads ! niets kwaads ! stoof Matheus op. Een eerzaam jonkman zoekt de eenzaamheid niet op met eene jonge
deerne. DO is onbetamelijk, dat is schandelijk, en ik had zoo
jets van u niet gedacht.
Everard was over lien uitval van zijn vader zoo zeer onthutst,
dat hij als verpletterd op zijn stool zat.
Een krop kwam hem in de keel, en het was hem als vloeide
zijn bloed ineens naar zijn hart terug.
— Vader, moeder, zei hij heb ik u op den dag der eerste communie
niet beloofd altijd braaf en eerlijk te. zullen blijven ?
— Ja, zei Cornelia, dat hebt ge.
— Welnu ? vroeg Matheus zijn zoon aankijkend als vroeg. hij
uitleg over die vraag.
— En heb ik die belofte ooit gebroken, vader ?
— Tot nu toe had ik Diet over u to klagen, antwoordde
Matheus.
— Gij waart steeds een braaf en fatsoenlijk jongeling en zijt
dat zeker ook gebleven, zei op hare beurt Cornelia die hare
ontroering niet langer meester was.
— Gij vrouw, zwijg, sprak Matheus stuur, en laat mij die
zaak met Everard zelf afdoen.
— En als ik u voor God de Verklaring geef dat . ik mijn eed
steeds trouw gebleven ben, zult ge mij dan gelooven, vader ?
Zult ge mij gelooven als ik u plechtig mijn eerlijk woord geef
dat ik nooit jets gedaan heb waarvoor ik mij behoef to schamen,
zult gij dan dat gelooven ?
— 0 Everard, misleid mij niet, sprak Matheus Dirix, thans
insgelijks ontroerd, want hij hield veel van Everard, moor
dan van den tweeling en dat Het hij ondanks zich zelf dikwijls
genoeg blijken.

TREURSPEL DER SMEDEN

391

De jongeling stak hem beide handen toe en keek hem met
zijne groote, helderbruine oogen zoo vast en zoo vertrouwelijk
aan, dat het onmogelijk zou geweesi zijn nog langer aan zijne
woorden to twijfelen.
- Neen, riep Matheus eensklaps, die oogen, die liegen niet !
U geloof ik jongen, u geloof ik, maar de andere is een leugenaar, een ellendige lasteraar ! Hij wil den tweeling voortrekken,
maar ik zeg het : die br- engt verderf over ons ! 1k wilde dat hij
nooit gebore ware.
Matheus ! riep Cornelia, verschrikt over de • woorden van
haar man, die zich slap op een . stoel liet vallen. Hij bleef
langen tijd zoo zitten terwijl Cornelia hare tranen vloeien liet.
— Ik denk wel dat Jacob hier weer de hand in 't spel
heeft, zei Everard fluisterend tot zijne moeder. Hij kan mij niet
uitstaan en Roze Kate vervolgt hij aanhoudend met zijne grove
kwinkslagen. Dat moet een einde nemen.
Oom Cornelis was dezen morgen hier, antwoordcle Cornelia.
Hij is het die uw vader van het gebeurde kennis gaf.
— Die man, zei Everard, vervolgt Roze Kate om eene mij
onbekende reden, Heinke Bult waarschuwde mij ook tegen hem
en de baardscheerder deed dit met zulke geheimzinnigheid dat
ik er mij waarlijk over verwonderde.
Ik wil een oog in 't zeil houden en onderzoeken Welke gevaren haar dreigen.
— Wees voorzichtig, Everard ; wees voorzichtig, jongen, sprak
Cornelia bezorgd, want ik ook vrees lien somberen man.
- Heden nog zal ik aan Roze Kate spreken, hernam Everard.
— Doe dat niet.
Het is beter dat wij haar niet bekommerd maken, meende
Cornelia, laat ons liever op onze hoede zijn en de omstandigheden
afwachten.
Katrien kwam nu uit den stal in de keuken en stelde een
einde aan het gesprek tusschen moeder er zoon.
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Het onweer areigt

aim en rustig lag . de smidshoeve langs den landweg
De avondschemering viol, maar toch werd er nog
dapper gehamerd ; want 't werk was druk en de boêren
wilden alien in de smis van Matheus Dirix gediend
Ddar werd goed en echt werk geleverd, met vaardige hand
gesmeed, alles knap en netjes afgewerkt.
Het moet gezegd zijn, al dronken Simon en Jacob vaak
's zondaags eenen borrel te veel, werken konden ze ook. _
q Varen ruwe gasten, die. weinig bemind waren omdat ze
wel eens ruzie zochten als ze diep in 't glas hadden gekeken,
niaar uren in de ronde was er geen smid die zoo vlug en zoo
behendig was in 't besiaan van paarden of in 't hanteeren van
dOn voorhamer.
Al valt de avondschemering, toah zijn de vuren nog niet
uitgedoofd, en tusschen de pijlers door ziet men de forsche
gestalten der smeden heen en weer gaan, de sterk gespierde
armen tot boven de ellebogen opgestroopt.
Van uit de smis heeft men volle zicht in het open véld.
Behalve Simon en Jacob, staan nog Walkiers en Lambert in
de smis en terwijl deze twee laatsten het aambeeld doen
klinken onder de forsige maatslagen die het bondige ijzer tot
een puntig en snijdend ploegkouter uitpletten, treedt Simon, zich
met de zwarte hemdsmouw het zweet van het voorhoofd wrijvend,
-naar de vierkant openstaande deuren en leunt hij rustend tegen
de travalje.
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Hij kijkt starend het veld in en zijn blik schijnt als weg te
dwalen in de ruimte. Donker staart zijn somber oog. Eensklaps
schiet het vuurstralen. Een vloek verstomt op zijne lippen.
—Ei roept hij, zijn broeder Jacob wenkend die hem starlings
aankijkt.
Wat is er gaande ? vraagt Jacob die uit de smis stapt.
Kijk daar eons 't veld in.
Nu
wat zou daar ?
—
- Kijk zeg ik u, ginder !
Simon knarsetandde terwijl hij sprak. Hij wees met zijn uitgestrekten arm het veld in ; Jacob blikte scherp in de aangeduide
richting.
...••
- Ja, nu zie ik werkelijk jets.
- Herkent ge hem niet ? spotte Simon.
- Ja, toeh : 't is Everard.
, de slijper met de jonge heks die de schapen
• •
drijft.
— Als naar gewoonte, grinnikte Jacob.
- Hij stak het lieksenjong eene koornbloem in 't haar, ik kon
het duidelijk zien.
- Wat zeempot
— En zij laat hem (loon
Wat feeks
Ze moest beschaamd zijn !
— Zit daar schaamte in ! 't Is niet van gisteren dat dit
spelleken aan den gang is.
Wou dat de jonge licks dood viol
- Zie, flu neemt hij haar de schup af, zeg, zaagt ge dat ? Wat
kalf
! ja, naar een kalf dat ons alien hier 't gras
- 't Is eon
onder de voeten zal wegmaaien.
Kijk me dat nu naar eens aan, zie, nu zwaait hij met de
schup lachend een laompje aarde over de kudde.
Hij moest de kramp in de pooten krijgen.
- Doodvallen moest hij
Met Vinnige blikken blijven de tweelingbroeders nu het veld
inkijken, naar de plaats waar Everard en Roze Kate inderdaad lachend, stoeiend, komen aangewandeld.
za ? vroeg Lambert. Als
- Zeg, wat staan zedaar teniken
de meester het ziet. . . . . . .
- Ja, antwoordde Walkiers, als de meester het ziet dan_grolt
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hij als een groote beer en grollen zij als kleine beerkens,
tegen.
— Zoo de ouden zongen, zoo piepen de jongen !
— Lambert, zoo hard niet kameraad, ze mochten het eons
hooren.
— Nu, wat zou dat ?
— Ge weet wel dat ze niet gemakkelijk zijn de twee jonge
vechtersbazen, »- zooals men ze in 't dorp bijgenaamd heeft. 1k
wed, ging de meesterknecht voort, dat ze het weer over Everard
en over Roze Kate hebben. Maar lad ze voorzichtig zijn want
dat zeg ik hun : raken ze een haar op het hoofd van Everard
of van Roze, dan zullen ze met mij afrekenen.
— Die zeempot is hier de heer en de albediller, zoo ging
Jacob voort. Wij staan hier van den vroegen morgen tot den
laten avond als slaven te werken en te zwoegen, voor het
brandende vuur terwijl hij in 't open veld mag werken.
Hem liet men 't land bebouwen, wij moesten smid worden.
- Ja, hij is het suikerzoontje hier, voor hem heliben zij
't al over.
— De prins is hij hier zeg ik, riep Jacob.
Ja, en wij de knechten. Ik zeg het, wij zijn hier gm het
slavenwerk te doen terwi.j1 hij zoo gezegd het landwerX voor
zijn deel heeft, zei Simon.
Landwerk landwerk ! grinnikte Jacob, 't is mij het wer4je
dat hij duet ! Slenteren, achter de deerne loopen, en wie weet
wat nog al meer, dat is zijne voornaamste bezigheid.
- Zullen wij dat ZOO, nog lang laten duren. ? zullen wjj het
blijven verdragen dat die flikflooler hier den sinjeur blijve
uithangen en ons met zijne zemelarijen blijve vervelen terwiji,
wij voor hem den kost verdienen en het erf door ons zwoegen
uitbreiden ?
...•••
Ja, ik .een ook dat.
Plotselings zwegen de broeders en somber traden beiden in de
smis terug.
Uit de woning, rechts van het achterhof, trad - een man naar
buiten.
Groot en sterk scliijnt die man ; Haar zijn haar is vergrij§d
zijn ook, ,gebroken. Geel als was zijn de uitgemergelde, etagere
ingevallen wangen , en met moeite sleept hij zich traag- voort
in de richting der smis.
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Die man is Matheus Dirix, de eens zoo forsige man, die
thans een wandelend geraamte schijnt.
Hij is in de bloote hemdsmouwen ; het vest is open en de
hemdsband is losgeknoopt.
Hij staat nu traag 'te hijgen en kijkt met donkeren, zielloozen
blik naar de smis.
Dan strompelt hij weer voort, doch andermaal blijft hij staan.
ITij leunt met de hand op de putkuip en rochelend komt het
uit zijn jagende borst.
, Ik stik, ik ben zoo benauwd.. De duivel hale die helsche
warmte !
De zon gaat onder en toch drukt de lucht nog als lood. Ei
Katrien, Katrien !
Op zijn herhaald geroep sp elt de meld toe en vraagt bezorgd ;
— Riept gij, baas ?
— Dacht gij soms dat het de kat was die riep ? Altijd en
allemaal dezelfden die dienstboden . . . . • • de beste deugt
niet. ., . . . . . . . breng drank.
--Drank ? baas.
— Ja, drank, schreeuwde Matheus schor.
--,-- Wat voor drank ?
--77 Wat voor drank ? Wijn zeker.
— Gij drinkt soms karnemelk, baas, en. . • • • • • •
— Genoeg ! water wil ik, water. Er is goon melk ' to veel !
Katrien haastte zich binnenshuis, zij had genoeg van de
onvriendelipie opmerkingen van de baas, die hoe langer hoe
onverdraaglijker word.
--,:- Melk, melk, bromde Matheus haar nablikkend, dat gespuis
den-kt zeker dat het geld op mijnen rug groeit .. . . . . dat het
hies maar om t' grijpen ligt.
Eon pijnlijk kuchen onderbrak zijne alleenspraak, en suf zat
de uitgemergelde man nu voor zich to staren.
Eene kleine poos zat hij zoo roerloos. Dan richtte hij eensklaps. het' hoofd op.
- Doemnis ! nu moest mijn schoonste paard ook nog zia.
vatteit. Mijn ,dranken helpen niet. Qom Cornelis begrijpt er
niets van. . . . . . . En Jan Meerlo die nog niet hier is ! Ha
ha I Jan Meerlo ! . . . . . . Jan Meerloo ! . . . . . . Maar 't is
mogelijk dat hij het beOst nog op zijn stek brengt. . . . . .
Weer volgde eene poos.
Pijnlijk hijgde Matheus toen hij zich eensklaps geweldig en
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als in machtelooze woede met de vuist op de Borst sloeg en
wanh'opig riep : De kas deugt niet meer . . . . . Maar Loch,
ik ben nog niet dood, neen Matheus is nog niet dood al denkt
men dat. Neen, nog niet ! . . . . . . Katrien was intusschen
weer op het neerhof gekomen met eene kom die zij in de
keuken gehaald had. Zij ging naar den bornput en zette de kom
op den rand van den put. Daarna trok zij een verschen emmer
water en schepte daarvan eene- voile kom.
— Hier baas, drink, dit zal u good doen '; 't is frisch water.
Matheus nam de hem aangereikte kom en dronk ze gretig tot
den bodem ledig. De koele drank .scheen hem eon. weinig te
verkwikken. Althans, zijne stem klonk helderder toen hij door het
venster blikkend tot Katrien zei :
— Maak u naar binnen en help het avondeten opzetten.
Het werkvolk zit to wachten.
Katrien ging hoofdschuddend heen terwifi Matheus met groote
iuspanning naar den kant der smis voortstrompelt.
Waarlijk hij ziet er ellendig uit, die man eens zoo krachtig !
Welk is dan de oorzaak dier plotselinge verzwakking ? Wat heeft
dit stalen lichaamgestel gebroken ?
Matheus is nooit ziek geweest, nooit.
Geen dag is er geweest dat hij niet gewerkt heeft, gewerkt
als een paard.
Zelfs sedert dien noodlottigen dag heeft het hem moeite
gekost den arbeid te laten staan maar nood is eene soherpe
*et.
Willen of niet, willen was hij wel verplicht het zware werk
to laten sedert hij die verschrikkelijke bloedspuwing kreeg.
Bloedspuwing ! Verschrikkelijk woord !
Hoe was dat gebeurd ?
Zekeren dag stond Everard met , het tweespan op den mesthof. De kar was overladen en, wat de twee krachtige bruinen
ook trokken, de kar zat vast gezonken in den mesthoop.
Everard zei den knechten dat zij een deel der 'vracht zouden
afladen.
Op dat oogenblik echter komt boer Matheus op het neerhof.'
— Wat is hier gaande ? roept hij van verre.
— Overladen, vader, zegt Everard.
— We zitten in den mesthoop verzonken, baas, zegt een der
knechts.
-- En nu gaat ge de kar afladen ? Is dat werken ? Hier Twee
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man aan dat rad. Geef hier de zweep, Everard. Hij nam meteen
de leiding der paarden over : heft op aan dien kant, roept hij en
tevens zet hij de paarden aan met 't woord en met de zweep.
't Help niet. De paarden trekker' dat de strengen kraken.
knechts hijgen, de kar verroert niet. Vol woede werpt Matheus
de zweep weg en loopt naar de kar.
Maakt u uit de voeten, roept hij de knechts toe en meteen
stelt hij zich met de breede, machtige sehouders achter de kar,
ruggelings onder de berrie.
De knechts kijken hem vol ontsteltenis aan. Everard's gelaat
is pijnlijk vertrokken.
Eer iemand echter een woord kan spreken, licht de forsige
boor met eene bovenmenschelijke krachtsinspanning de kar uit
den put . . .
Eene vermaledijding, en een 1.vulp bloed ontspringen zijn mond.
Reeds is Everard aan zijne zijde maar de ruwe man stoot
hem terug.
- 't Is niets zeg ik u, rijd door !
Doodsverf echter komt over zijn aangezicht.
De oogen staan gebroken
. Weer een . stroom blood...
— Naar den dokter ! loopt naar doktor Wulf ! roept Everard
de knechts toe terwijl hij, met behulp van Walkiers en Lambert
die van in de smis dit somber 'voorval gezien• hebben, zijn yad6r
,het huis binnenleidt.
Dat is nu ruim een jaar geleden.
Wat de gevolgen waren, dat zegt ons zijn ditgemergeld,zoo stork lichaam, en aan die gevolgen denkt hij nu, 'flag en
nacht.
Hij blijft, nadat Katrien in huis verdwenen is, nadenkend bij
den bornput staan. Een hol gezucht ontsnapt hem en, in
zijn geda`chtenloop peinst -hij :
- Zou het dan inderdaad gedaan zijn ? Is -dat mogelijk ? Kan
ik heengaan als ik hier zoo hoogst noodig ben'? Wat zal er
van yons et4f geworden ? Verdeeld, verbrokkeld zal het worden.
Ja, ik diende hier nog lang to zijn, nog lang !
Met somb-eren bilk kijkt 'hij naar de smis.
Jai, nog lang, want die twee daar zullen hier alles ten onder
brengon. ...... ik zei het altijd ....... -Ware beter
geweest • dat de tweeling nooit geboren ware 't Werken steekt
er niet in. , 1k zeg niet dat ze hun ambacht niet kennen ; geen
beter smeden uren in de rondo maar 't zijn brassers, herberg-
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zitters. Nooit zullen zij de zaken hier vooruithelpen : ik was
een andere kerel, ik
Twee koppen als staal zijn het ! bleef ik leven, ik brak ze
Ja, ik brak ze !
Maar 't is gedaan ermOe . . . . . ik ben kapot . . . • . •
Eene geweldige hoestbui overviel hem en krampachtig druid()
hij de hand tegen de zwoegende borst.
Intusschen zijn de wakkere smidsknechten weer dapper aan
den arbeid. De blaasbalg valt nu stil en Walkiers trekt met de
groote nijptang een gloeiend . stuk ijzer uit het vuur. Een rood,
bloedrood schijnsel breekt rondom de smis door de vallende
avondschemering.
Matheus Dirix wend het hoofd naar lien kant en Wait toe.
Walkiers kijkt naar de twee broers en roept :
— Hier ! jongens 't ijzer is heet I
Simon neemteen zwaren voorhamer en stelt zich achter het aanbeeld.
Met krachtigen zwaai brengt Walkiers het gloeiend ijzer op het
aanbeeld whar hij met de tang, die hij in de linkerhand houdt,
draait en wendt terwijl hij met de rechterhand een harmer genomen heeft. Jacob staat aan de over4de, en nu gaat er op los !
- Allons, jongens, roept Walkiers lustig, geklopt als op een
duivelsziel.
Dreunend weerklinkt den drieslag door smis en omtrek.
Matheus luistert. Hij schudt gramstorig het hoofd. Plots sohiet
hij naar het aanbeeld, terwig hij met woede schreeuwt :
- Houdt op ! Geen maat is in die slagen Hoort gij 't niet,
Walkiers ?
Walkiers kijkt den baas half verwonderd, half medelijdend
aan, doch antwoordt niet.
Matheus rukt Simon den voorhamer uit de handen eh snauwt
hem boosaardig the :
- Gij slaat mis
Een oud wijf zou beter slaan Leerde u dat anders meen ik.
Zoo gaat het werk niet vooruit en geraakt gij later niet aan
den kost !
Moot ik u nog eens een les geven ?
Ja, grinnikte hij, kroegzitten dat is gemakkelijker. Griever tuipen,
is aangenamer bezigheid.
Werken, weaken, dat is jets anders.
Terwiji hij spreekt heeft hij zich met koortsige haast de mouwen
opgestroopt en staat nu - slagvaardig voor het aanbeeld.
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Zonder een woord 'te spreken hebben Walkiers en de zoons hem
taan aankijken.
Ze wezen wel dat zij hem zijn gang moeten laten gaan, al
vreezen zij ook dat hetgeen hij doers wil zijn leven zal verkorten.
— Ah roept Matheus opgewonden, wie was eens stork als
een 'slier ? Wie ? Matheus Dirix ! Maar 't zou gedaan zijn met
hem ! Hij is kapot, kapot ! Ah ! ik ben kapol !
Achteruit, vlegel ; ik geef u nog een les !
Wie hem nu zag, zou niet zeggen dat die rijzige, struische
man de uitgemergelde Matheus van zooeven was. Gansch zijn
wezen is veranderd zijne gestalte richt zich forsch in de
hoogte zijn oog glinstert.
Met kracht grijpt hij den zwaren hamer op en roept :
Beginnen
De hamers ijgen in de lucht en met hevigen ruk komen zij
op het gloeiende ijzer to r6cirt.
Zie zoo ! roept Matheus.
En bonzend, dreunend, in regelmatigen drieslag, weergalmen
de klinken.de slagen.
Tusschen den maatslag in, hoort men het rochelend zwoegen
eener pijniijk hijgende Borst.
Maar voort dreunt het hameren.
Eene minuut lang duurt dit cyclopen muziek.
Starlings ziet Simon toe. Zijn oog blikt onheilspellend.
— Halt ! klinkt het.
De hamers zakken en het gebulder verstomt.
— ZOO smeedt men, zegt Matheus, en zijn toon klinkt trotsch.
ZOO -gnat het work vooruit.
lletstuk ijzer heeft nu zijn bloedrooden schijn verloren en wordt
opnieuw in het vuur gelegd.
— Al het werk van boor Jans moot af; gij zult eten als ge
er me6 klaar zijt, hijgt Matheus terwip hij de hemdsmouwen
weer afstrijkt.
Zwaarder, pijnlijker is nu weer het hijgen zijner Borst doch
hij wil niet dat ze dat merken. Stork moot hij blijven,
sterk schijnen ten minste ; wat zouden ze lachen als ze eens`
wisten hoe smartelijk hem zijn ademhalen nu viol ; hoe het
daarbinnen in de borstholte ontstuimig klopte en daverde, harder,
veel harder dan op het aanbeeld zooeven. Neon, ze mogen het
niet vermoeden, want ze zouden geno ggion hebben in zijn lijden.
Hij doe't een paar stappen, en bunt tegen de vijlbank als keek
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hij naar het werk. Maar de krachten verraden zijn wil. Hij hijgt
al sterker en sterker ; zijne gestalte zakt ineen ; herhaalde
malen strijkt hij met de linker hemdsmouw over voorhoofd en
wangen waarop het zweet sijpelt.
Loud zweet. Nog doet hij een paar stappen en nu is hij buiten
de smis.
Hij ademt wat vrijer. Ze zien ,hem niet meer.
Hij slaat de twee armen kruiselings op de borst en drukt en nijpt
en woelt in het vleesch omdat onrustbarend bruisen daar binnen
te bedaren.
Maar 't helpt niet. Eene ijselijke vrees bekruipt hem.
Zou het mogelijk zijn ? Zou het weer eene bloedspuwing
••
...
worden
Bij die gedachte voelt Matheus zich ijskoud worden.
Op dit oogenblik treed Simon voorbij den hoek. Hij grijnslacht
Matheus tegen doch spreekt geen woord terwij1 hij traag voorbijstapt.
Zijn vader werpt een vernietigenden blik op hem. — Weer heeft
hij zich zelven beheerscht en met geweld de machteloosheid, die
hem dreigde te overvallen, afgeweerd. Die blik van zijn zoon
gaf hem al zijne wilskracht weer en dreigend roept hij
— fit ben hier de meester ! 1k, anders niemand !
Simon siddert, en treedt terug naar de smis terwip Matheus
al morrend en mompelend naar de stallingen gaat.
- Kapot, kapot ah ! we zullen zien, hoort men hem nog
brommen toen hij den dorpel van den paardenstal overschreed.
Daarna zweeg hij. Nu dacht hij weer aan over zijn ziek paard.
Walkiers kwam en haalde de voorhamers naar binnen want
't aanbeeld stond, wegens de hitte, voor de smidsdeur, Simon hielp
hem.
- Een sterke vent ! zei Walkiers.
- Ja, gromde Simon, maar met al zijn sterkte is 't zijne schuld dat
hij zoo « ver > is. 't Is gedaan met met hem.
- Ik vrees het, zei Walkiers.
- Ja.
- Waarom moest hij gansch alleen die zwaar geladen kar
verplaatsen ? Ge moet van den duivel bezeten zijn om zoo jets
uit te voeren.
— Van den duivel, zei Walkiers in gedachten verzonkon, ja,
ik hoor nog zijn ivloek ! vloek en bloed, 't sprong hem te gelijk
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uit den mond. En ik 'zie hem nog neerploffen als een steen . . .
't Is zijn eigen schuld zeg ik nog eens, hij heeft wat hij
gezocht heeft.
— Maar toch nog stork !
- 't Zou wat !
Hij slaat krachtiger dan een van ons.
Voor hoe lang. . . .
— Ik zeg het niet, maar, halfdood, en toch welk een slag !
— De dokter had hem verboden, zei Lambert zich in het
gesprek mengend, zich to vermoeien, gelijk op welke manier.
Hij herhaalde 't mij nog toen ik verleden zondag om dien drank
geweest ben waarmOe de bags zich . de borst versterken moet.
— Bah ! hij moet het maar weten, zei Simon.
— En als ge de dokter, gelooft, bracht Jacob er tussehen,
dan zijt ge al dood v6Or ge sterft.
- Ja, als ge ze gelooft, dan zijn hunne kruiden goed voor aloe
kwalen, meende Walkiers. Als ze lang genoeg aan umeestereneit
knoeien, genezen ze u misschien, maar wat ze altijd heel ,Teker
doen, dat is uwe bears ziek maken.
- Ja, volgens mij had de baas ook groot gelijk dien dokter
uit Brussel of to danken . . . . . .
— Dien kwakzalver, ik geloof u ! dan had ik veel moor betroth•
wen in dokter Wulf, zei Walkiers.
— Ik ook, zei Lambert, maar die artist uit de stad met al
zijn bloedtrekken. . . . . . . trekt de menschen bij Pietje - de
dood.
- Daar is de oude dicht genoeg bij- meende Jacob.
— Men zou zeggen dat ge daar spoedig in getroost zijt,
merkte Walkiers aan.
- Hij moest maar zoo dwaas niet zijn
— 't Is toch uw vader, hernam Walkiers.
Dat is, hij ook, maar tegen zijn dank, geloof ik, grinnikte
Simon. 't Is altijd knorren en kijven. Nooit niet genoeg gewerkt,
nooit niets goed gedaan..
Hij kan niet verdragen dat wij 's zondags 'nen druppel drinken,
alsof ons dat filet toeliwam bij het slafelijk zwoegen eener
gansche week.
Het gesprek werd afgebroken door een wenk van Jacob, die
met zijn hand naar buiten wees.
— Wat is er ? vroeg Simon.
- Kijk, morde zijn brooder, hij is weer daar
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Hij

ie hij, door Jacob bedoeld, was een struische kerel
met een paar sterke armen aan het lijf.
Hij was in al de kracht van den mannelijken
Ieeftijd en zag er gezond uit als een visch in
't water. Ja, 't was een folio vent die Jan Meerlo.
Hij stond voor de smis op het neerhof en onderzoekend liet
hij zijn blik over huizing en stalling gaan.
— 't Ziet er K gesteld » uit hier, mompelde hij, een schoone
smis, een flinke winning. Twintig koeibeesten en Brie paarden
op stal zonder to spreken van de kudde die thans ruim honderd
koppen telt.
Waarachtig, valt good ! 't valt goed !
— Dag Meerlo, zei Cornelia uit de keuken op het neerhof
komend.
— Dag Cornelia, hoe is 't ?
- Slecht.
Met hem ?
- 't Paard is zeer ziek.
maar hij is nog veel zieker dan het paard.
- Wie ?
— Wel, hij, hij, hij
— Roe tee ge dat * ! Jan,
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— Hoe kan ik dat zeggen ?
- Ja, zuchtte Cornelia, Matheus is zeer ziek, ik vrees het
ergste.
— Dat hij genezen zou zei Jan op gedempten Loon, onmogelijk. Hij is « gekrokt, » eraan moet hij.
Cornelia schrikte bij 't hooren dier zonderlinge taal en verwijtend keek zij Jan Meerlo aan, die, op zijn gaffeltje dat hem' tot
gaanstok diende, leunend Naar met gloeienden blik gadesloeg.
— Hij flood, hernam hij, dan zijt ge de mijne voor altijd !
— Jan, geen woord meer !
— En waarom ? heb ik het recht niet u dat te zeggen ?
— Ik smeek u, zei Cornelia terwiji zij schuw omkeek, spreken
wij daar niet over. Het brengt ons ongeluk.
— Er niet over spreken !
Maar ik denk eraan, dag en nacht en gij zoudt mij den mond
stoppen Heb ik dan niet lang genoeg gezwegen ?
Gezwegen en geleden ?
— Zeg heb ik niet?
En voor wren.
Voor hem, dien vrek ! dien geldwolf, die u ruw behandelde
en u ongelukkig maakte.
— Jan, ik smeek u, zwijg ! Ik wil niet dat gij zoo spreekt.
— Ja, ge moest hem hebben, hem, omdat hij geld had !,
- Nooit heb ik eraan gedacht hem voor 't geld te nemen.
— Neen, voor zijn vriendelijk karakter zeker, spotte Jan Meerlo !
— Ili was jong en mijne ouders dwongen mij.
- Ja, dat gij jong waart, dat weet ik, dat wdet iedereen.
Twintig jaar jonger dan die « beer » van een Dirix. Maar hij
was rijk en hij had een rijken ongetrouwden oom dien ouden
veinzaard, dien gluiper van een Cornelis die nog aan de galg
komt !
- Zwijg, zwijg, ze zouden het in de smis kunnen hooren.
— Bah ! in de smis weten ze daar alles van. Daarbij ze
kunnen -ons hier niet hooren. Ik was toen zoo welstellend niet als
nu maar toch beminde ik u, ging Jan Meerlo voort, en gij ook gij
bemindet mij Ja, gij zaagt mij geerne maar liever nog de
duiten van den ouden kniezer.
Doch ; nu is Jan Meerlo rijk, zoo rijk als hij ! En, wat ik
meer heb dan
dat is de gezondheid, de kracht, het 'even.
Hij gaat den « hoek om » en ik neem zijne ,plaats, zoo, gnat het
in de wereld. Ja, gij hebt mij veel verdriet gedaan gij, veel
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meer dan ik ooit zeggen kan ; en ik beb u lang gehaat. Ik zou u
hebben kunnen doodsteken en hem daarbij.!
Cornelia huivert. Zij wil zich verwijderen naar den paardenstal.
— Hij is in de stalling bij 't paard, zegt ze, kom.
— Hij barste en 't paard met hem ! sprak hij meer en meer
hartstochtelijker wordend ; ik zeg u dat ik u haatte en uit al
de kracht van mijn ziel. R. verwenschte hem, hem en zijn geld.
Maar, die haat is gekeerd, Cornelia. - Weet ge shads wanneer ?
Gij antwoordt niet, ging Jan Meerlo na eene poos voort then
hij zag dat Cornelia zwijgend staan bleef.
Gij hoeft er echter niet om te btozen, want 't gebeurde tegen
uwen wil. Leg Cornelia, weet ge 't nog ?
— Jan, wat ge doet is slecht. Spreken wij daar niet van.
-- Jawel, spreken wij daarvan ! 't Was op een avond dat- ik
u eens alleen ontmoette. Mijn bloed kookte maar niet van
woede, niet van haat. Mijn hart van vroeger was eensklaps
weer in mij. Ili raakte u aan, trok u tegen mijne Borst en
zoende u, maar gij stiet mij ruw van u weg. Dat zweepte mij
nog meer op, en van dien stond aan had ik rust noch dour meer.
Ik zwoer het : sterft Dirix, dan trouw ik met haar ?
— Zwijg, riep Cornelia andermaal, ze bezien ons van in de
smis.
— Wij mogen immers toch spreken. Nooit, hebt kwam het
verder dan een . . . . kus
— Die kus was reeds te veel. 1k was en bleef toch altijd eene
fatsoenlijke vrouw.
— Hij verdiende dat van u niet.
— Meerlo, ik verbied u mij langer zOO to spreken, ik verbied
het u, herhaaide Cornelia met nadruk, hare oogen verwijtend
op Jan Meerlo vestigend. Kom, laat 'ons nu gaan, hij is in de
stalling.
— Hij dood, dan trouwen wij samen.
— Zwijg ! zwijg !
Jan Meerlo volgt thans Cornelia die hem voorgaat naar. de
stallingen. Als hij voorbij de smis stapt, blijft hij een oogenblik
staan en zegt als tot zich zelven sprekend :
— Ja, ja, drij kinders zijn er : Brie- struische jongens. Jong-is
Cornelia niet meer : de lentebloem is verwelkt, verdwenen l Moir
bah ! wat beteekent zulks ? Ben ik ook de eerste jeugd niet voorbij'
Komi ! kom ! de zomer geve wat hij heeft !
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- Wat mompelt hij ? vroeg Simon aan Jacob, toen hij Walkicrs
zag voorbij de smis sienteren..
- Wat hij mompelt, weet ik dat ? Maar wat komt hij hier
uitrichten ?
- Dat vraag ik mij insgelijks of zonder het antwoord te vinden,
zei Simon.
Daar schuilt lets achter . . . .
— Jan Meerloo kent de paardenziekten boter dan de veearts,
sprak Walkiers, op de vraag van de beide broeders antwoordend,
't is een fijne kerel.
Fijne kerel, inderdaad, zei Simon, als hij maar niet te fijn is.
— Ik zeg u dat hij de paardenziekten boter kent dan een meester
tien uren in de ronde.
- Och, wat zou het ! Elk zijn kunst en de veearts is de veearts,
meende Jacob.
- Hij komt hier alle dagen, soms zelfs tweemaal per dag
geloopen ; maar 't is al boter aan de galg gekletst ; en zijn dranken
aan 't paard helpen als een trekplaaster op een houten been.
Was ik meester hier, ik smeet hem de deur uit met al zijn
fijn meesteren, dat zeg ik ervan !
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ie daar is de (‹ slijper » mat de jonge heks nu, mompelde Jacob, zijn broeder met den ellenboog aanstootend.
Inderdaad, van den veldkant kwamen Roze Kate en
Everard stapvoets achler de kudde, waarover Turk
steeds goede wacht hield.
Roze Kate 's weelderige lokken vallen golvend over hare . schouders, en in _ die lokken steekt eene blauwe korenbloem. 'Lis de
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bloem die in Jacob's en Simon's hart de -vlam van den nijd ontstoken had.
Everard is opgeruimd als altoos en nu hij de smis nadert laat
hij de kudde het erf optrekken terwijl hij met Roze even vaor
de wijd openstaande deuren staan blijft.
— Warm, jongens, warm ! roept hij tot het smidsvolk.
1 Werk is af, zegt Walkiers op dienzelfden stond, we gaan
eten.
— Zoo gij vindt dus dat het warm is, zegt Jacob half grommelend.
— Laat ons van de warmte klagen, zegt Simon , gij zult
het zoo warm niet gehad liebben.
— Dan bedriegt gij u ! 't was stikkend op 't veld dezen
namiddag.
— Nu, wat moeten wij dan ,zeggen ? vroeg Jacob. Den
ganschen dag voor het heete vuur , dan is het toch veel frischer
in het bosch of onder de schaduw der eiken.
— In alle geval frisch genoeg, ging Simon voort, om langs den
weg met Roze Kate to spelen.
—, Te spelen ? vroeg Everard glimlachend.
— }loud u maar zoo dom niet, of was het u werkelijk ernstig
gemeend te veronderstellen dat wij het niet zouden gezien hebben ?
— 't Verwondert mij sedert lang niet moor u overal op mijn
spoor te vinden, antwoordde Everard tamelijk kort.
— Wat bedoelt ge daarmee ? vroeg Simon sissend van woede.
— Dat gij immer weet te zeggen waar ik ga of sta en ook
wat ik uitvoer.
— Wij moisten niet dat gij dingen to verrichten had die geheim,
moesten blijven, spotte Jacob.
— Die heb ik ook niet en gij wellicht hebt het meest last
van uwe bespieding.
— Och, laat hem pre/Mien, zei Jacob, terwiji hij - naar Roze
Kate toetrad en haar onverwachts de korenbloem . nit het haar
trok.
— Ei, zie, wat is dat bier ! spotte hij de bloom wegwerpend.
Het meisje zag hem verstoord aan, loch zei Been woord.
— Zeg eons, riep Simon haar toe, verheugd eene gelegenheid
te vinden om zijne opgewondenheid verder lucht to geven, wat
hebt gij Jacob zoo to bekijken ? Wie zijt gij,, zeg ? Ever' ard kwam
er tusschen en zei
--:`..- Simon, ik . . .
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- Zij maar voorzichtig, Simon, zoo onderbrak hem Jacob, want
hij wordt kwaad !
Ha ! ha !
— Laat hem gek worden als hij wil ! zei Simon.
- Ja, maar vergeet niet dat hij de prins is hier, en zij de prinses
- Eene prinses, spotte Simon, eene prinses 't kind van de
tooverheks !
Wat ge zegt is gemeen, zei Everard op vastberaden toon,
- Simon, sprak nu Roze Kate uiterlijk kalm, doch innerlijk
diep ontroerd, wat ge zegt is afschuwelijk. 1k ben niet het
kind eener tooverheks al staken domme of booze menschen
onze hut in brand. Ik heb van dokter Wulf gehoord hoe
moeder aan de vlammen poogde to ontsnappen, doch hare beulen
hielden wacht rond_ den brandstr pel waarop hun slachtoffer
vallen zou. Ware moeder Cornelia niet toegesneld om mij to
redden dan ware ik wellicht met mijne ongelukkige moeder
omgekomen
— En wat weet dokter Wulf ervan, zoo stoof Jacob op, of
uwe moeder al of niet eene
- Geen woorcl 'neer, bevool Everarci, en zijne stein beefde.
Wat zou' het zijn ! spotte Simon.
Geen woord meer zeg ik, hernam Everard.
Be tweelingbroeders bezien elkander en treden dan met loerenden blik naar Everard.
- Zoodus, zei Jacob, dat ons lammeken vechten wil ?
Walkiers schoot er tusschen.
Everard heeft gelijk riep hij. Wat ge doet is slecht, getneen
zoons of geen zoons van den meester, wat gij aan Roze Kate
zegt is leelijk, leelijk, leelijk Ge moest u scliamen ! Wilt genu vechten, vecht tegen mij. 1k ben uw man !
Komt maar op, zoo gij hart in 't lijf hebt en ; Walkiers zal u
den hals breken.
- Wat gebeurt hier, klonk op dat oogenblik de schorre stem
van Matheus, die, gevolgd door Cornelia en Jan Meerlo uit de
sthiling op het lawaai kwam toegeloopen.
Men wil vechten naar ik zie, en gij ook Walkiers ? ging hij
voort, wat beteekent dat ?
— Bat beteekent, baas, dat die twee daar, twee deugnieten zijn
- Waarom weent gij ? vroeg Cornelia bezorgd aan Roze Kate,
die snikkend naast Everard stond, als zocht zij troost aan zijne
zijde, wat is er gebeurd ?
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- Wat er gebeurd is ? riep Jacob heftig tot Matheus Dirix,
dat wij hier geen woord meer mogen zeggen, zelfs niet om te
lachen, of dat Everard, die Sinjeur, zich kwaad maakt; en zij
daar ook, ging hij op verrachtenden toon voort terwiji hij Roze
Kate aanwees, zij, die moeder hier sinds vijftien jaren tegen
uwen wil en dank in huis heeft genomen ! En iedereen trekt
partij voor hen tegen ons, iedereen, alsof die twee hier alles te
zeggen hadden, en wij niets.
- Genoeg met die onnoozelheden, zei Matheus knorrig, maakt
u weg naar)Annen aan 't avondeten, en dat men zich stil houde
want, Dirix is er nog !
hij is er nog, ging hij voort toen hij met Cornelia en Jan
—
Meerlo alleen gebleven was, maar 't is niet voor lang meer, events
mijn arm paard.
Och heb maar moed, met het paard is het nog zoo ergzei Meerlo, de ziekte kan keeren. Maak den nieuwen drank
Uttar.
Binnen een half uur kom ik langs hier terug, dan zu1.10'wij
het ei.van doen drinken.
Zulk schoon sterk paard zuchtte Matheus. God geve dat
.....
ik ben kapot.
hetgeneze.
- Och, kom, spreek zoo niet Matheus, 't kan nog alles deter
worden, zei Cornelia.
— 1k ben kapot zeg ik u, kapot ! En ik ben er hier zoo
noeidig De twee oudste jongens zijn ruziemakers, vechters
elken- zondag zat . . . . . .
- ,ja, ik weet het wel, zei Cornelia verschoonend, maar in
de week werken ze toch.
- Werken riep Matheus, heet gij dat werken ? Werken is
jets anders
.Everard die is braaf maar te- traag . . . te zwak . . . is
eon droomer. En met droomen geraakt men niet vooruit.
Oet veki ` inkijkend gaat hij voort zich tot Meerloo 'wend-6/4:1
- Zie Meerloo, zie die akkervelden, die schooneweiden, de smids' e,
al dat goed, het schoonste van den omtrek, is het mijne.
Hoe is dat bijeen vergaard ? door werken, aanhoudend en
voortdurend werken en zwoegen.
En nu, nog, nu ik niet meer kan, zit ik er toch nog achter.
Landbouw en smis, ik bestuur het al en laat geen oogeublik
verloren gaan.
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Sinds drie honderd jaar heeft de familie hier gezwoegd, geslaafd, geen klompje gronds dat niet door 't zweet der familie
is doorweekt geweest
Het ging hier altijd wel vooruit ik, ik bracht het tot
welstand, tot ongemeenen weistand ! En nu moeten, optrekken. !'
Pas zestig jaar oud ! De voorouders leefden alien tot negentig
. . . . • alien . . . . . .
ja, tot honderd jaar,
. . . ik moet zoo vroeg vertrekken !
En ik, ik alleen
Gij zult immers nog niet sterven, Matheus, troostte Jan
Meerlo huichelend.
— Sterven ? Ik ben niet benauwd te sterven dat is het niet
wat mij kwelt. Maar, ben , ik hier weg, dan is alles weg. Ik
dood, dan is de kop, die alles regeert, de ijzeren hand, die alles
bestuurt, die ,alles dwingt, hier weg. Dat is het wat mij
bekommert.
Zij daar, hij wees naar Cornelia, zij houdt zoo fel aan
't goed als dat steekt haar ook in 't bloed ; gansch hare
familie is « houvast » ; ja, zij, zij zou zich hier doodwerken.,
zonder morren, zonder klagen ; doch . . . . zij is maar gene
vrouw. Zij is te zwak, te goed, te toegevend. Ze zullen haar
over den kop springen, de deugnieten, haar niet gehoorzamen,
hun eigen gang gaan en den heelen boel ten onder brengen.
Ha, ging Matheus na een pons voort, ware . ik overtuigd dat
na mijnen dood hier alles zou blijven gaan als vroeger, ik
stierve gerust.
't Zal nog vijf * jaren duren, 't is waar, eer de jongens meerderjarig zijn ; loch, zij kunnen ook vroeger trouwen, zich meerderjaritt
verklaren, het deel van hun vader eischen, hier alles doen
verkoopen zoo gezegd om uit onverdeeldheid te geraken, en het'
schoone, het zoo schoone erfgoed verbrokkelen
0 de schelmen ! de schelmen .zij rijten mijn hart in stukken !
- Matheus, sprak Cornelia berispend, wind u Loch zoo 44E4
op. Wij zijn immers nog zoo ver niet.
— Zoo ver niet ! 't Zal eerder zijn als ge meent, schreeuwd.0
Matheus die nu eerst voor goed driftig werd
't Ging vroeger anders in de familie ! De oudste zoon kocht
het al, en legde later ttan de anderen hun deel. of : het erfgoed
bleef ongeschonden. Maar, dan verstond men elkander. Hier zal
't wat anders zijn,
Doemnis Doemnis ik wou dat die tweeling nooit gebore4
ware !
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— Maar, ge wordt zot, zei Cornelia, wees toch bedaard
- Zot ! ha ha ! ik ben zot pmdat ik voorzie hoe hier alles zal
ten gronde gaan ! Hoe mijn zuur gewonnen geld en goed zal
verbrast worden.
Ha, ik zeg het u nog, de tweeling is een ongeluk altijd geweest Herinner u maar wat met Judde-Marie aan de hand *is
geweest ? Zeg, wat was de oorzaak ? Weet ge 't nog, vrouw ? Ik
was toen blind en doof dat ik niet zag of hoorde hoe men mij
misleidde en aanhitste, hoe men mij beduidde dat k-ij van kant
moest. Zeg, weet ge 't niet meer, Cornelia ? 1k voel het : die tweeling
is een vloek op ons en door hem zal hier alles ten onder gaan,
alles ! alles ! alles
Zoo hevig was de gramsehap en de opgewondenheid van Matheus
dat hij uitgeput en hijgend, machteloos op den stoel ineenzakte
waarop hij straks bij den bornput gezeten had.
Jan Meerlo was het zonderling te moede. iiij wenschte zich tien
uren van daar want die zwarte vooruitzichten van den schraapzuchtigen 1 boer hebben hem veel te denken gegeven.
- Och, zei hij, naar Matheus toetredend, ge ziet ook alles
to zwartgallig 't Zal beter gaan dan ge denkt. Tot straks.
In 't voorbijgaan zal ik tens binnen komen.
Maak dus den drank voor 't paa-rd gereed. •Daarop reikte hij
Matheus de hand en wilde gaan.
De boer echter hield die hand in de zijne gekneld en zei op
haast smeekenden toon, die zonderling, pijnlijk afstak bij de
koortsachtige drift waarmede hij tot nu toe gesproken had :
- Meerlo Meerlo, ik verlies wat den kop
Meerlo maakte een afwerend gebaar en werkte zijne hand
los. Het was hem te moede als ging hij jets gewichtigs, jets
vervaarlijks hooren.
Maar toch bleef hij staan en luisterde.
— Meerlo, zoo ging Matheus voort, gij hebt vroeger Cornelia
•••••
gaarne gezien. . .
Bij het hooren Bier woorden, wist Meerlo niet waar to kijken.
Cornelia insgelijks wist niet welke houding aannemen.
Matheus echter ging voort :
- Ja, ik weet dat gij alles in 't werk steldet om haar de
uwe te kunnen noemen, maar gij liept eene blauwe scheen.
Word daarom niet rood, Jan Meerlo ; want, Heere, daar
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was immers geen kwaad in, geen zierke : ik was de beste partij,
en zij trouwde met mij : zaken zijn zaken.
Doch, Meerlo, als ik er niet meer zal zijn, dan, uit herinnering aan
uwe genegenheid voor Cornelia, en uit vriendschap voor mij — wij
zijn toch altijd vrienden gebleven, wij, niet waar — dan moest
gij de voogd worden over, de jongens ; gij zijt als ik, een
wakkere kerel, gij. Houd gij er de hand aan, dan zal de boel
recht blijven. Sta bij hier, met raad en daad, opdat alles niet te,
gauw verloren ' ga. 'Leg, Meerlo, wilt ge mij dat beloven ?
Jan Meerlo zat zwijgend te peinzen. Hij wist niet wat hij
antwoorden zou.
— Gij zegt niets, ging Matheus op ontroerden toon voort,
niets, niets. Moet ik dan sterven met de gedachte dat Tij hier
alleen zal staan ?
Zeg, Meerlo, riep Matheus hem dQ handen vattend, wilt ge mij
niet beloven dat gij een oog in 't zeil zult 'louden ?
— Dat zal ik, Dirix, dat zal ik, man, zei Jan Meerlo. Maar
hij wendde het gelaat of om boer Matheus niet in de oogen te
zien.
, Ik zeg u thans geen dank voor dat woord, zei Dirix, de
hand , van Meerlo steeds in de zijne gekneld houdend, maar, als
wij hiernamaals elkander ontmoeten, dan zal ik , u danken . . . .
Matheus kijkt bij die woorden eerst Jan Meerlo, daarna ook
Cornelia aan. Jets heimelijks, / iets zonderling akeligs ligt in den
blik dien hij op beiden rusten laat, en beiden sidderen.
— Ili moet gaan, zegt Meerlo zich eindelijk afwendend, tot straks.
Waarachtig, zoo mompelt hij terwiji hij het erf afgaat, die
vent maakt me akelig.
— Dag, Meerlo, zegt Matheus hem nablikkend, vergeet niet
wat ge mij versproken hebt.
— Nu, nu, 't is goed, zegt Meerlo, laat me thans gaan.
— Tot straks, roept Cornelia hem na, en wil dan ook het neerhof verlaten om naar de keuken te gaan.
— Blijf ! zegt Matheus kortaf.
— Wat wilt ge ? vraagt de vrouw.
— Hebt ge mij niets te zeggen ?
— Neen, ik weet niet wat ge bedoelt ?
— Niets te vragen ?
— Niets.
— Dan is 't goed, ga maar binnen bij 't yolk.
Cornelia is in diep gepeins verzonken.
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Een inval schijnt haar als op de plaats genageld to hebben.
— Welnu, waarom gaat ge niet ? vraa.gt Cornelis meer en meer
hijgend.
— Matheus, zei Cornelia, haar man vlak tusschen de twee oogen
aankijkend, alle menschen zijn sterfelijk ; ik kan v6Or u sterven ;
loch, moest gij v6Or mij sterven . . . .
— Welnu ? vroeg Dirix, then Cornelia midden in haap;zin
steken bleef.
— . . . . dan wil ik niet, hernam Cornelia, dat ge mij verlatet . zonder dat iets dat op mijn geweten ligt, eraf is.
— ' Zoo ? zei Matheus.
— Ja, ik wil spreken.
— Spreek dan.
— Ik kon ook zwijgen.
— Mij ook goed.
.
— Neen ik wil liever bekennen. wat mij op het haat ligt.
— Spreek dan op, zei Matheus ongeduldig.
— Ge moogt niet kwaad zijn.
— Waarom zou ik kwaacifzijn ? Spreek op, zeg ik u.
— Ik kwam eens, zoo begon Cornelia, sterk blozend, alleen
naar huis op een avond. Ik moest door 't bosch en daar ontmoette
ik Jan Meerlo. . . . . .
— Hi hi ! grinnikte Matheus , vender ?
— Hij kuste mij met geweld ; hij wilde een kus weer. 'K verloor den kop en. . . . . , . .
. . . . . en gij deedt wat hij verlangde.
— Gij raadt het.
— Ik raad niet.
— Hoe weet ge dan?.. . •
— Ili wist het sedert lang.
— Hoe wist ge dat ? vroeg Cornelia nog heviger ontstellend.
— Ik heb het gezien.
— Gezien ? ! ?
— Ja, gezien, met mijn eigen oogen gezien.
— Waar waart ge dan ?
— Ik stond achter u in het bosch, zag en hoorde alles . . • •
— Kunt ge mij dat vergeven, Matheus ?
— Vergey en ? dien kus ? riep Matheus spottend, en grinnikend
ging hij voort : Ja, ik heb het gezien, gezien met mijn eigen
oogen; Gij gingt nadien alle twee voort. 1k volgde u tot tegen
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ons huffs, was ineens bij u, en zei then bots tegen Jan Meerlo,
die erg verschoot omdat ik zoo plots v6Or hem stond :
ik heb gehoord dat gij uw zwart paard
Meerlo, zei
wilt verkoopen : * ik geef er u vijf en veertig kroonen voor. (1)
Akkoord zei hij, niet wetende wat hij zei, dank, dank aan
dien kus !
Cornelia stond verslagen en vernederd.
Zoo'n antwoord op hare schuldbekentenis !
De koop van een paard stolid bij Matheus in ernstiger bedenking dan hare vraag om vergiffenis.
Ja, ja, ging Matheus tevreden voort zonder op de ontroering
zijner vrouw de geringste acht te slaan, ik deed daar epnen
schoonen, slag ! 't Paard was zestig kroonen waard ! Ik won
dus vijftien kroonen ! He he ! Zaken zijn zaken ! Vijftien kroonen
zijn wel een kus waard
Cornelia antwoordde niet. Zij verwaardigde dien man niet eens
met een blik. Was hij dat waard ?
Zij voelde zich gekwetst in hare zedigheid orn de afgelegde
bekentenis, gekwetst in hare waardigheid als vrouw doch
Matheus hernam :
Ja, die kus is u sinds lang vergeven, al had ik ook be-.
sloten toen het eerste vermoeden in mij werd opgewekt
door . . . . . . Maar, het is onnoodig hierop aan te dringen ; ik
wist dat Jan Meerlo u achtervolgde, maar ik had het oog op
hem, ook op u. Eens heb ik met den voorhamer achter de
sciuurpoort op schildwacht gestaan ; doch 'k geloof dat ik mij
vergist heb.
't Was dien avond dat Everard met Jacob en Simon gevochten
had.
Herinnert ge u dat ? Ik vraag u geen uitlegging. 't Is lang
voorbij. Maar sinds dien dag hield ik u sterk in 't bog ; nooit
ondervond ik jets : gij hebt eens gestruikeld, gij zijt niet gevallen,
aithans ik geloof het niet.
ooit
Dwalen is menschelijk . . . Maar, dit zeg ik u, halt ge
bedrogen, weetge wat ik zou gedaan hebben, he ? weet ge dat ?
Cornelia antwoordde niet zij beefde uit al hare ledematen.
Ik zou, ging Matheus sissend voort, u in de smis gebracht
hebben en van de zolderbalken had ik u door een stuk ijzer
laten verpletteren
Brabantsche kroon of patacon had eerie waarde van fr. 6,20
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Eon ongeluk, zoo zou het geheeten hebben, een ongeluk,
en daarnièe ware het uit geweest !
— -Maar, vroeg Cornelia be yond van ontroering, indien men u
voor de echtschennis honderd kroonen hadde aangeboden, wat
zoudt ge dan gedaan hebben ?
— Honderd kroonen is veel geld ! grinnikte de boor.
— Ja, veel geld.
Zoudt gij 't hebben aanvaard
— Zeker had ik ze aanvaard, maar ik zou u nadien vermorzeld hebben !
Die laatste woorden werden op ijselijk dreigenden toon uitgesproken.
Terwip Matheus naar den paardenstal strompelt blikt Cornelia
hem na met starend oog.
— En daarm6e, zucht ze diep gekwetst, daarm68 heb ik twine
tig jaren geleefd !
-4,4440--

ELFDE HOOFDSTUK
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Onder den Notenboom.
---..,-..,..o.cp,
, .
urt-en bestaat het aloude gebruik na afgedanen arbeid
te gaan « uchteren » ; dit gebruik bestaat hierin dat de
geburen beurtelings bij dezen en genen vergaderen
om den avoud in gezelligen kout door fe brengen.
In den winter zit men rond den grooten, ver vooruitspringenden schoorsteenmantel bij het turfvuur, waarboven de
groote koeketel te borrelen hangt. In den zomer, al 4jn de
avonden kort, gaat er toch geen voorbij zonder dat er ' onder
den boom of op de bank tegen den gevel niet eon woordje
gevoerd wordt.
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De werkzaamheden van den dag, de marktprijzen, de vooruitzichten op den oogst, het goede of het slechte weer, schaapscheren
en honingbijen zijn de gewone onderwerpen die de stof voor dit
uchte,ren * leveren.
Vaak echter ook warden de heksen- en toovergeschiedenissen
opgehaald, maar die zijn op de smidshoeve verboden sedert het
geval van Judde-Marie. En dien avond is het precies de beurt
der smidshoeve.
Reeds zitten boer Jans en zijn twee knechts op de bank tegen
'het huis hun Open te rooken eer nog het yolk der smidshoeve
met eten gedaan heeft, en Christ Opdekamp ligt met zijn Awee
armen boven op den muur geleund die zijn erf scheidt van dat
van boor Matheus.
Het avondeten liep tamelijk bedaard af, al zou , men dat ook
niet verwacht hebben na het nog al heftig - toonee1 dat voor de
sinis tusschen de broeders had plaats gehad.
Het moest zijn dat dergelijke tooneelen dagelijksch brood
waren, want Jacob en Simon schenen het geheel vergeten to
hebben. Zij Madden echter even spoedig een ander onderwerp
tot plagerij van Everard gevonden.
— 't Is Sinte-Pieter geweest gisteren, zei Simon : Everard
zal weer een heele reesem nieuwe sprookjes en legenden vergaard hebben waarmee hij ons straks onder den boom zal in
slaap vertellen.
- Hij maakt ze zelf ; daarom zijn ze zoo slaperig, antwoordde
Jacob spottend.
Everard trok zich die plagerij echter niet aan en zweeg.
— Zij kunnen niet verdragen dat Everard geleerd is en zij
niet, mompelde Lambert tot Walkiers die bij hem aan 't uiteinde
der tafel zat.
- 't Is hun eigen schuld. Ze hebben precies zoolang naar
school gegaan als hij, antwoordde Walkiers insgelijks op gedempten
toon, en hardop voegde hij daarbij : 4 ik ken Loch niemand die
zoo schoon vertelt als Everard„ dat zeg ik. En als 't wa4r is
dat hij nieuwe sprookjes opgedaan heeft, dan hoop ik wel dat
hij ons 't genoegen doen zal die to vertellen.
- Ik ken er een van een tooverheks, die....
— Jacob, sprak Cornelia berispend, ik verbied u opnieuw te
beginnen. Gij weet wat ik verboden heb en dat vader het ook
niet wil.
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Jacob voltooide'zijn zin niet ; hij keek zijne moeder toornig
aan.
Then het avondeten genuttigd was en het gebed Ozegd,
stonden alien op en haastten zich naar buiten.
De mannen staken hunne pijpen op terwiji. Roze Kate Katrien
hielp de tafel of dekken en de ledige telloren en schotels
naar de achterkeuken dragen.
Dooren en Willem, twee landbouwknechts, droegen de eene
een spinnewiel, de andere een lampenstaander naar buiten.
Ze zetten beide voorwerpen onder den boom en groeten
vroolijk de buren.
Hendrik Paulussen en Jan Vranken komen beurtelings ook en
strekken zich onder den boom uit.
Bert Klinkers komt insgelijks ; hij heeft eene fakkel ,onder
den arm en roept reeds van verre dat hij eene fakkel ten beste
geeft omdat het Sinte Pieter is. ( 1 )
— Bravo ! Bravo ! Bert ! klinkt het den buurman tegen. Dat is
wel !
De fakkel wordt dadelijk ontstoken en door Bert in de hand
ehouden.
Nu komen ook Cornelia en Roze Kate buiten. Het , meiqje heeft
een brandend oliepanneken in de hand dat zij aan den lampenstaander vlak boven het spinnewiel, want er - mag een
tijd nutteloos verloren worden. Daarom begin Roze Kate te spinnen
en Cornelia Breit ijverig een paar warme kousen voor Everard
die in het najaar steeds van koude voeten klaagt als hij zoo
dagen lang door het natte zaailand moet loopen.
- 't Is heet geweest, niet waar boer, Vranken ? zegt Walkiers
om het gesprek in gang te stellen.
Zwijg ervan, zegt Vranken, 't was om dood te vallen.
- Ja, zei Christ Opdekamp die nog altijd in zijn hemdsmativen
op den muur ligt, de kraaien zaten op de boomen te, gapen.
- Dat is dan een verschil met de uiten, zei \ Lambert, want
die houden hunnen bek toe.
Allen lachten behalve Jacob en Simon, die
voorbeeld der
uilen volgden.
— Toe, wie vertelt ons lets van Sint Pieter ? vroeg Walkiérs,
als wilde hij op zijne beurt de twee broeders tergen.
- Ja, ja, van den portier uit den Hemel ! riep ' Bert Klinkers.
Ik heb een fakkel voor gegeven, .wie geeft het vertelselken ?
(1)

Op vele plaatsen van 't Vlaamsche land worden met Sint Pieter vreugdevaren gobrand
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Wie antlers dan Everard dunkt mij, zei Lambert, hij vertelt zoo schoon.
- Everard, vivat Everard klonk het nu in de rondo.
Juist kwam Everard of met een diklijvig perkamentea boek
onder den arm.
- Goeden avond samen, zei hij, ge roept mij naar ik hoor.
-- GO moet ,ons jets over Sint Pieter vertellen 1{104 ,het
wild dooreen.
— Nu als ge er aanhoudt wil ik het gaarne doen, zei:Everard.
Staat dat in dit dik boek daar ? vroeg Jan Vranken,.
- Neen, antwoordde Walkiers, dat is « vader Cats : » daaruit
zal hij ons straks jets voorlezen.
- Wij luisteren, Everard, zei Bert Klinkers opgeduldig.
Roze Kate keek met zoeten glimlach Everard reeds de woorden
uit den mond.
Zekeren dag, zoo begon Everard, waren Onze Lieven Heer
en Sint Pieter, want die waren altijd samen op reis, zeer jaat
op de baan.
't Was al, donker sedert verscheidene uren en beiden waren
zeer vermoeid.
Als ze , nu land f,Tnoeg gegaan hadden, zagpn, zij van verre
een heel klein lichtje , pinken.
Daar wonenmenschen, zei Sint Pieter, laatons daarop ,aftrpliken.
- Ja, zei Ons Heer, want verder komen wij niet. Zie pnaar
eens hoe onze ezel mankt ; hij springt, och arme, op drie peen.
— 'k Geloof het goed antwoordt Sint Pieter, bet boost loopt
Pert drie dagen zonder hoefijzers en nergens is hipr in die
woeste streek een smid te vinden.
Intusschen waren ze nu tot aan het huis gekomen waaruit
het lichtje hun tegenpinkte.
— We hebben geluk, zei ons Heer, dat de menschen nog op
zijn, en dat we 't lichtje gezien hebben, want widens hadden
we dit huis gewis niet ge'vonden, 't ligt haast gansch. ;onder de
boomen verscholen.
- Dubbel geluk ! riep Sint Pieter die het huis scherp bekeken had, en a/lzoo een klein afdak aarl den voorgevel bemerkte,
hier woont een smid !
Inderdaad, 't was Theunis de smid, die hier zijn smis had
opgeslagen. Hij had echter weinig te doen en was , straatarm,
want gejijk $int Pieter gezegd had, daar stonden ,b.Una geen
huizeri fn die streek.
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Wie is daar ? vroeg een zware stem toen Sint Pieter drie
maal op de deur geklopt had. — Goed yolk, antwoordde Sint Pieter
maak maar spoedig open !
De snlid gehoorzaamde.
- Kunnen wij hier slapen ?
- Ja, zei de smid als ge hier nevens het vuur op een stroozak
wilt liggen, 'dan is 't mij goed, maar een bed heb ik niet, dat
kunt ge wel denken.
goed, zei Ons Heer, wij blijven hier.
—
— Dan zal ik den ezel in de schuur zetten, zei' de - smid,
daarin is plaats genoeg.
Hij sneed daarna een paar dikke rogge boterhammen en zijn
vrouw bracht een heele tell melk.
— Eet en drinkt, zei hij, en slaapt dan goed. Ik ga ook - naar
bed, want ik moet morgen alweer voor dag en dauw op.
Wat van zijn bed overbleef, nadat zijn stroozak eruit en naast
`het turfvuur gelegd was, dat waren niets antlers dan ongeschaafde
planken ! Maar hij sliep er op als lag hij in een donzen bed !
Heer nadat
- Die smid schijnt mij een brave vent, zei
hij met Sint Pieter zijn avondgebed gezegd had.
Mij ook, zei Sint Pieter, maar oogenblikkeliik daarna ronkte hij al.
's Morgens waren ze reeds vroeg te been.
De, vrouw van den smid maakte de koffie gereed en toen Ons
Heer en Sint Pieter' buiten kwamen, stond de ezel, vierkantig
beslagen, gereed.
heb gezien dat hij het noodig had, zei de smid.
Maar, manlief, sprak Ons Heer, ik heb geen geld om u te
betalen.
Dat heb ik ook wel gezien, lachte de smid, ik zal het
maar goedvinden.
- Waarachtig, Heer, zei Sint Piater, gij hebt gelijk, die smid is
een brave vent.
- Gij moogt, zei Ons Heer tot Theunis, drie wensch.en doen.
— Kies den Hemel ! fluisterde Sint Pieter hem in 1 oar.
- Tijd genoeg, 'zei Theunis. Ik zou liever een kriekenboom
hebben met prachtige kersen. Maar die in den boom kruipt moet
er niet meer of kunnen zonder mijne toelating.
Toegestaan, zei ons }leer. Uw tweede wensch.
- Kies den Hemel, zei Sint Pieter andermaal.
- Tijd genoeg, zei de smid. Ik wensch een armstoel maar
wie erin zit, mag er niet meer uit zonder dat ik het zeg.
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- Toegestaan, zei Ons Heer voor de tweede maal. Welk is
uw laatste wensch ?
— Kies toch in Gods naam den Hemel of 't is te laat.
— Tijd genoeg, zei de smid. Nu zou ik een beursje willen, maar
wie erin zit kan er niet meer uit tot in der eeuwigheid.
- Toegestaan zei Ons Heer nogmaals.
— Man, zei Sint Pieter eer hij met Ons Heer verder ging,
dat zult gij u beklagen.
Misschien, zei de smid, en lachend ging hij aan zijn vrouw
vertellen wat er hem overkomen was.
De smid had alles gelijk hij het gewenscht had : den kriekenbeom, den zetel en het beursken.
Maar hij werd al caviller en ariner. Ilij verkocht zijn aan
den duivel op voonvaarde dat deze hem zeven jaar lang ijzer
moest verschairen.
Nu ging alles op wielkens. De smid, die 't ijzer maar voor
t grijpen had, werkte zoodanig goedkoop dat de boeren van liven
in de ronde naar, zijn smis kwamen omdat hij zoo goedkoop, en
zoo sterk, work maakte want 't ijzer dat spaarde hij niet ; dat
kunt ge wel deliken.
Toen de zeven jaren om waren kwam de duivel om den mad
zijn ziel te halen.
— Dag smid, zei Satan.
- Dag. duivel, zei de smid.
Ik 1;zom uw ziel halen,
- 't Is goed, zei de smid, maar ik kan toch zoo zwart niet
mèegaan*, ga in den boomgaard en pluk u wat kersen ik zal
-mij intusschen wat gaan wasschen en een schoon head aandoen.
Maar dat wasschen duurde zoo lang dat de duivel ongeduldig
werd, al smaakten de kersen ook nog zoo lekker.
Hij wilde nu van den boom afkomen ; maar 't was precies als
zat hij aan de takken vastgeplakt.
De smid stond onder den boom te lachen dat hij schokte. Nu
kwamen zijn leerjongens met gloeiend gemaakte ijzeren roeden
en daarmèe begonnen ze Mijnheer Satan onder zijnen staart te
kittelen zoolang tot hij om pen en inkt begon te janken, en te
smeeken dat men hem zou loslaten.
— Eerst zeven jaar uitstel, zei de smid.
- Toegestaan, zei Satan en hij was weg.
- Na den verloopen tijd was hij weer daar.
-- Dag, smid, zei hij grijnslachezid.

422

ROZE KATE'

— Dag, duivel, zei de smid. Geen goesting om wat kersen to
plukken ?
Neen, , zei Satan, zoo zult ge mij niet meer pieren. Maak
maar wat voort.
- Seffeng ben ik klaar, zet u mag r in den zetel hier.
Satan deed dat, maar niet zoo haast was hij gezeten of hij
voelde dat hem de armleunsels over zijn lijf toesloegen en nu
zati hij daar zoo vast geschroefd dat hij bijna verstikte,
- Laat mij los ! laat mij los riep hij.
— Eerst uitstel, zei de smid.
En ja, hij kreeg nog zeven jaren bij.
Weer gingen die zeven jaren voorbij en krek op den vervaldag
was Heinke Pek weer daar.
— Nu is het uit, smid, zei hij, nu moet ge mAe.
- Ik zie wel, zei de smid, dat gij machtiger zijt dan ik.
Dat streelde den hoogmoed van Satan.
— Maar, ging de smid voort, is het waar dat gij u zoo groot
kunt maken als een os ?
- Ja, zei Satan, en eensklaps werd hij zoo groot en zoo dik
stond.
dat de halve smis met hem
smid en kunt ge u ook zoo klein
,
zei de smid,
- Dat 's wreed
maken als een muis ?
— Zeker.
— Zoo klein dat ge hier in dat beursje zoudt kunnen kruipen
— Gemakkelijk zei Satan en maakte zich oo klein als een
vingerhoed en kroop dom weg in het beursje.
De smid stropte seffens het snoer dicht, legde er eon
wateiginoop op en lei toen het beursje met den duivel erin op
het tianibeeld.
— Hier met de voorhamers riep Theunis en de knechts
kwatnen met de zwaarste voorhamers aangedragen.
— Nu geklopt......
als op een duivelsziel onderbrak Walkiers vroolijk
den verteller, en alien schoten in een luiden schaterlach.
I
De duivel » zoo hervatte Everard zijne vertelling, werd
zoo plat geklopt als een vijg:
- Laat mij uit ! laat mij uit riep hij.
Eerst uitstel, zei de smid.
- Zeven jaren, zei de duivel.
Niet genoeg zei de smid.
- Twintig iaar !
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— Niet genoeg !
— Honderd jaar !
— Niet genoeg !
— Voor eeuwig dan, zei Satan.
— Zoo zijn we eindelijk t' akkoord, zei de srnid, en hij liet
den ' Satan gaan.
Ja, maar als nu de smid ten langen laatste stierf, toen was
het een ander spel.
— waarheen zou ik nu ? vroeg hij zich af. Naar den hemel,
naar de ' hel of naar 't vagevuur ?
Denkend, ging hij maar recht naar den Hemel. Sinte-Pieter
deed open en hij herkende hem dadelijk.
— Ha, zijt ge daar, stijfhoofdige smid, zei hij ; ik heb het u
immers wel gezegd dat gij het u vroeg of laat beklagen zoudt
den Hemel niet gekozen te hebben ; nu komt gij er niet in.
— 't Is spijtig r zei de smid, en hij ging terug.
Hij kwam aan `'t vagevuur.
— Iemand die zijn ziel aan den duivel verkocht heeft hoort
bij den duivel t' huis, zei de portier, en ze wilden hem daar
ook niet.
— Dat is nog al sterk zei de smid, ik moet toch ergens
binnen ; en hij trok naar de hel.
Ja maar, niet zoo gauw had Satan den tip van zijnen
neus gezien, of hij smeet hem de deur van de hel met zoo'n
hevig geweld tegen dien tip dat zijn heele neus er rood
van werd.
— Nu is 't wel, zei de smid, nu kan ik gaan, « rondrandolen 0
lijk een vagebond.
Hij dacht en herdacht, maar hij vond geen middel.
Toen ging hij' mistroostig voor, de poort van den Hemel. zitten.
Daar kwam allerhande yolk om binnen gelaten te worden,
maar Sinte-Pieter hield zich heel streng en stuur, en de meesten
zond hij terug naar het vagevuur.
Ten langen laatste kwam ook zijn eigen schoonmoeder en
die vloog ook aan de deur. Ze moest nog tien jaar naar 't vagevuur.
Dat deed Theunis plezier, want hij had zich met da,t wijf
nooit recht kunnen verstaan. Ze moest altijd 't eerste en 't
laatste woord hebben.
-, .
,
Teen ze hem voorbijging zei Theunis half spottend
— , Dag, moeder, waarheen gaat de wandelirig ?
- Zoo, rakker, zijt gij er ook ? Wat vangt ge hier aan 1
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— Ik trek den hemel in ; maar ik had op u gewacht am
samen te gaan.
Op hetzelfde oogenblik kwam voor de poort van den hemel
een ruiter te paard aangereden. Hij had sporen aan en 'nen
grooten sabel. Hij reed Theunis en zijn schoonmoeder bijna
omver, zoo'n haast had hij en hij sloeg zoo hard op de poort
dat Sinte-Pieter, die juist 4 een uilken ving er ontsteld van
opsprong.
ie is daar ? vroeg hij van binnen.
—
tin dragon francais ! riep de vent te paard. Dadelijk ging
de poort open en viervoets reed die franschman den hemel in.
Ge moet weten, Sinte-Pieter verstaat alle talon, maar geen
franscli. Dat heeft hij nooit willen leeren 'omdat ze in die taal
zoo ' ijselijk vloeken kunnen.
En daar hij benauwd is een onschuldige door to zenden,
wat Ons Heer hem zeer kwalijk nemen zou, laat hij ze maar
allemaal binnen.
Theunis, die dat alles fijn had afgekeken, vroeg aan zijn
schoonmoeder :
— Witt ge' nu ook seffens in den Hemel zijn, of gaat ge
liever eerst tiers jaar naar 't vagevuur ?
- Liever seffens in den Hemel, zei do vrouw.
— Kom dan hier, zei Theunis.
zette nu zijn eigen schoonmoeder op handen en voeten
voor de poort, en ging zelf op haren rug zitten.
Toen klopte hij met zijn blok op de poort, nog veel harder
als de ru ,iter to paard.
- ` Wie daar ? riep Sint Pieter.
— Dragon fransee ! riep Theunis.
De poort ging open en op zijn schoonmoeder. reed de smid
den hemel in.
Ja, maar, Sinte Pieter had hem seffens bij zijn kraag en
wilde hem buitenzetten.
Theunis echter had zijn schootsvel afgesmeten, wierp het top
den grond en ging er op staan.
- Zeg eons, vriend, zei hij toen, ik sta hier op 't mijn en doe
nu met den dragon wat ge wilt!
Sint Pieter vond hiertegen niets in te brengen.
Recht is recht, ook in den Hemel. Hij zweeg dqs over 't geval
en Theunis- bleef en zijn schoonmoeder ook !
En daar kwam een varken met een snuit en 't vertelselken is uit
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Blijf ! zegt Mathews kortaf.

,2
A.fl. •

11. 413

Ili=eirici eni.
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Bravo ! bravo ! klonk he, en alien klapten vol geestdrift in
de handen I Dat is een schoon vertelselken, Everard !
— Toe, nog een !
- Ja maar, zei Everard, ieder zijne beurt ! Nu is het aan
Wafflers : die kent er ook schoone !
Allons, Walkiers, zei Bert Klinkers, laat eens hooren.
maar dan moet gij ook jets vertellen.
Aangenomen, zei Bert, begin maar.
Walkiers klopte zijne pijp uit, kuchte een paar malen en begon
4 Thar was eens een man en die had een heel kwaad wijf.
inticht niet eens een woord zeggen of 't was altijd : flou
alma mond, dommerik ; gij zijt lomper dan bet paard van
Chtistue en dat was een ezel. Ofwel, als hij eens een glas bier
Etronk en wat laat huiA kwam, dan was het van den hoogen
er bovenarms op:
9
De man verdroeg dat echter verduldig maar geraakte van
terdriet stiliekens aan den drank. Zoo gebeurde het dal hij tot
f4) zijn sterfbed toe met de geneverilesch nevens zich lag.
Toen hij dood was, kwam hij voor de poort van den -Hemel
en ktopte aan.
Wie daar ? vroeg Sint Pieter.
- Janneken Pek, zei de man.
— Zoo,- zei Sint-Pieter, dat zatlapken uit Auderghem dat
atijd in Den Roskam zat ?
Ja, zei Janneken en hij sloeg verlegen zijne oogen neer,
want hij had alwe'er 'nen halven liter genever onder zijnen
arm.
Ge komt hier niet binnen ; eerst eon paar jaren mar
vagevuur zei Sint Pieter, en kom dan later eens terug kiiken.
ik heb toch jets in te brengen
— Maar, Sint-Pieterken
L

ai ekskuus.
- Ja, ja, we kennen dat, ekgkusen hebben ze allemaal.
Maar luister dan als 't u belieft, zei Janneken, en veroorde mij dan zooveel go wilt.
— Vertel maar rap op, zei Sint Pieter, want 't is bijkans middag en dan krijg ik mijne handen vol.
Nu vertelde Janneken al zijne miseries die hij van zijne vrouw
had uit to staan gehad.
— Sukkelaar, zei Sint Pieter toen hij gedaan had, ik hoor het :
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gij hebt al vagevuur genoeg op de wereld gehad, kom maar
binnen.
Janneken Het zich dat geen tweemaal zeggen.
Maar ; een boor van Tervueren die al, sedert ling voor de
poort van den Hemel had staan schilderen, en die Janneken
nog zoo min of meer kende omdat ze op een verloren Maandag samen eons zat geweest waren, had alles gehoord wat Janneken Sint Pieter vertelde, en hij besloot nu ook op zoo'n
fijn manier in het paradijs to geraken.
- Zijt ge alweer daar ? riep Sint Pieter kwaad gemutst then
hij hem door de reet van de poort z. ag staan.
- Mijnheer, zei de hoer, ik zou gaarne binnen zijn.
Ik geloof u, zei Sint Pieter, maar gij hebt nog , vijf jaat.
vagevuur op uw conscientie.
— Ja, maar, zei de hoer, ik ben tweemaal getrouwd geweest.
Wat boor ik daar ! riep Sint Pieter verontwaardigd, twee
maal getrouwd ! Ge zijt niet waard vent, dat uwe eerste vrouw
gestorven is : gekken hebben wij in -den Hemel niet vandoen,
en hij sloeg hem de poort voor zijnen neus toe.
De geburen giggelden het uit van de pret ; was mij dat een
schalk die Walkiers !
— Nu Bert ! Nu Bert ! klonk het.
— Good, zei Bert,, maar van Sint Pieter ken ik er goon.
— Dan maar een ander ! word er geroepen.
— Welnu, daar was eons een vrouw, en die verloor haren
man. En dat was een verdriet, en een lamentatie van 's morgens
tot 's avonds.
Zoo'n brave man ! Zoo neerstig ! Altijd aan 't work ! En zoo'n
plezante man ! Altijd lachen en pleziermaken Nooit grollen of monken ! Ja, en zoo'n flinke man : de schoonste van heel de gemeente !
En nooit zat t' huis komen. En nu (load Ocii-Heere, de goeie gaan
er van door, en de slechte blijven
Die vrouw hield een herberg.
En daar kwam - eons een dief binnen. Hij vroeg een glas bier, maar
eer de vrouw in de kelder ging tappen, begon ze weer heuren litanie
van heuren goeien man.
Ja, ja, besloot ze, de goeie gaan, en de slechte blijven.
- Als 't u belieft, een glas bier, zei de dief, want ik ben 14,astig.
De vrouw ging tappen. De dief had een paar nieuwe laarth op
eene kas zien staan. HOpeelde zijn oude leerzen uit, en trop de nieuwe aan. De vrouw kwam terug met het bier. De diet dronk, betaalde,
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en mchtte :
Ja, ja, vrouw gij hebt gelijk ; de goeie gaan en de
slechte blijven. En hij trok het huis lit met de nieuwe leerzen.
Er ging andermaal een algemeen handgeklap op tot teeken
van bijval.
— Nu een liedeken riep men.
- Ja, een liedeken ! een liedeken
Wie begint ?
- Ik ken er een van Sint Pieter, zei Lambert, maar 't is
Been nieuw,
— Oude liedjes zijn de schoonste, merkte Christ Opdekamp van
boven op zijnen muur aan.
— Toe Lambert, begin, dan vertel ik ook nog wat, zei Jan
Hendrik Paulussen.
— Welu, luistert dan, zei Lambert en hij begon, met trage
slepende stem :
Smte Pieter trekt aan 't zeel ;
1k kom om mijn Godes deel

(1)

Ter eere van dertienavond
En laat mi met te lang staan
Ik met van 't een naar 't ander gaan
Op dozen dertienavond!
Alhier con stoel, aldaar een stool,
Op ieder steel een kussen ,
Plak er twee warels tusschen !
voetjes zijn versteven !
Mijn hertje doet zoo zees !
Opdat ge imp wat zoudt geven
Zing ik van sikkapotapoot
'k Heb liever geld dan brood ;
Op dezen Dertienavoml
't Is in den slechten tied
't Is in den slechten tijd !

— Bravo ! word geroepen langs alle kanten.
— Nu 't vertelsel van Jan Hendrik Paulussen.
- Dat is er ook nog een van Sint Pieter die op gang was
met Ons Heere, zoo begon de buurman.
Sint Pieter klaagde dat hij zoo weinig rust had want Ons
Lieve Heer trok van de eene streek naar de andere om zijne
leer te prediken, menschen to bekeeren, kranken e genezen en
dooden op te wekkon.
Waarom komt ons Heer niet langs bier ? mompelde Matheus.
— Hij zou hem met eene kom, water ontvangen, zei Jacob
(1)

Op het feest van Dertienavond in Zuid Vlaanderen en sommige plaatsen van Brabant
gezoitgen.
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spottend tot zijn broer, daar zou hij vet mOe wezen.
Jan Hendrik vertelde voort :
Allerwege kwam het yolk toegeloopen om ons Heer te hooren
prediken en velen volgden hem. Dat stond Sint Pieter maar
half aan want hij dada :
Wij hebben nu dikwijls al zooveel last om ergens een onderkomen te vinden voor ons twee, wat zou het dan zijn als we
met zoo'n gansche processie afkomen. 1k ken mijnen meester.
Zoolang de armen niot gespijsd of geen slapen hebben, zal hij zelf
niet eten noch slapen en hun deel afstaan. Kan ik dan anders
doen dan hij ? Ik bedank voor dat vasten en dat buiten slapen,
zoo mompelde hij in zich zelf en, zooveel hij koli dreef hij het
yolk terug.
Ja, maar er was een, die zich niet liet wegzenden.
't Was een schoenmaker die heel veel op zijne conscientie had
en zijn heel leven niets anders gedaan had dan riemen snijden
uit een andermans leer.
— Komt ons Heer dat te weten, zei hem Sint Pieter, gij
zult wat hooren !
— Ik wil boetvaardigheid doen, zei de schoenmaker.
— Dat is al goed en wel, maar 't zou wat zijn als we alle
man die dit zegt moesten achter ons hebben loopen. Doe boetvaardia.heid waar ge wilt, maar laat ons in vrede voortgaan.
— Pieter, zei ons Heer berispend, laat dien man zijn weg
volgen.
— Ge zult er schoonen dank van hebben, pruttelde Sint Pieter.
Hij durfde nochtans niet langer tegenspreken en de schoenmaker
ging mèe.
Na een halven dag reizen begon den schoenmaker zijn beer
te dansen.
Sint Pieter had ook een vreeselijken honger maar hij riemde
zijnen bulk in en was heimelijk verheugd dat ons Heer aan geen
eten scheen te denken.
— 1k heb honger, zei de schoenmaker.
— Dat is spijtig man, liet, zei Sint Pieter.
— Kunnen wij dan niet eten ?
— 0 ja wel, als de Meester maar tijd had om eraan to denken, zei Sint Pieter.
— Vergeet hij dat dikwijls ? vroeg de schoenmaker
— Neen, dikwijls dat kan ik precies niet zeggen, antwoordde,
Sint Pieter schalks, zoo eons per week.
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— En hoe lang duurt het dan wel eer hij er weer awldenkt ?
Dat duurt altijd krak eene week zei Sint Pieter.
De schoenmaker zuchtte.
Zouden wij het hem niet eens kunnen herinneren, zei hij na
een poos.
- Probeer maar eens.
— lk durf niet. Doe gij het, gij kent hem beter.
— Heer, zei Sint Pieter, wij hebben honger.
- Eten als ik eet, antwoordde Ons Heer in gedachten verzonken.
— Wat heb ik u gezegd, spotte Sint Pieter.
De schoenmaker zei niets.
Daar is geld, zei Ons Heer eensklaps, juist op het oogenbilk dat Crispijntje op het punt stond terug te gaan, ga en koop
eten.
— Goddank ! 't Was tijd.
Hij ging en kocht een gansch schaap.
Hij maakte het in eenen grooten ketel gereed maar hij had
zoo'n honger dat hij er onder 't braden 't hart uithaalde.
- Waar is 't hart van het schaap ? vroeg ons Hoer toen zij
aan tafel zaten.
— 't Schaap had geen bart, antwoordde de schoenmaker.
— Wat onbesehaamde leugenaar ! riep Sint Pieter met verontwaardiging uit, jaag hem weg, Heer.
— Pieter, sprak ons Heer berispend, ik weet beter dan gij
wat mij te doen staat. Eet en zwijg.
Pieter was echter zoo kwaad dat hij in tegenwoordigheid
van dien schoenlapper nu ook nog een les kreeg, dat hij geen
woord meer zei. Maar inwendig morde en pruimde hij.
- Zijt gij zeker dat het schaap geen hart had ? vroeg ons
Heer aan den schoenmaker.
Ja, Heer, 't schaap had geen hart.
Nu zei ons Heer geen woord meer en de reis word voortgezet.
Zoo kwamen zij eindelijk in de hoofdstad van het land en
daar was een groote toeloop van yolk. 't Liep alles al jammeren
naar den kant van 't paleis van den koning.
- Wat zou hier gaande zijn ? vroeg de schoenmaker.
Ze hebben daar zeker weer zoo'n wonderschaap zonder
hart geslacht, zei Sint Pieter.
- De koning is dood ! de koning is. dood ! zoo kink het
echter van mond tot mond. En de rouw was algemeen, want
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I was een brave koning geweest die zijn yolk oprecht had lief
gehad.
Ons Heer ging en drong door tot voor de deur van 't paleis.
- Waar is het lijk ?
Men bracht hem in de zaal waar het lijk « op school lag. »
Zegenend strekte ons Heer zijne handen uit en oogenblikkelijk
stond de doode koning op en wandelde
Ge kunt denken welk eene vreugd dat was in het paleis en
ook ander het gansche yolk.
— Heer, zei de van den flood verwekte koning, wat kart ik
voor u doen ?
Ga voort en blijf goed voor uw yolk, antwoordde ons Heer.
— Laat mij dan ten minste jets doen voor uwe dienaars,
smeekte de koning.
Ons Heer, die zijn plan had met den schoenmaker wegens die
schaapgeschiedenis, liet Crispijntje roepen en zei
Vraag al wat gij verlangt, de koning zal het u toestaan.
Zooveel goud als ik dragen kan riep de schoenmaker, die
nu ineens al genoeg had van boetvaardigheid to doen.
De koning deed hem door zijnen hofmeester naar zijne kelders
brengen. Hier stonden kisten vol koper, vol zilver en de andere
vol goud.
— Kies, zei de hofmeester.
De schoenmaker ging recht of op de kisten met goud.
— Ik heb geen zak, zei de begeerige Crispijn, want hij vreesde
niet genoeg in zijn broekzakken to kunnen steken.
— Hier is er een die groot genoeg is, zei de hofmeester, en
hij langde hem een grooten lijnwaden zak.
De schoenmaker vulde hem met goud, zoodanig dat hij moeite
had hem to dragon.
Toen hij boven aan den trap kwam moest hij al een poos
rusten, zoo zwaar was zijn zak.
Sint Pieter morde dat ons Heer zoo jets toeliet. Dat had hij
nooit gezien. Immers had de Heer niet altijd gezegd : Mijn rijk
en is van deze wereld niet. En nu liet hij toe dat zoo's vrek
van een schoenmaker die ook nog liegen kon als een ketter,
met een ganschen zak goud aan 't sleuren ging. Wat zouden .de
menschen daarvan denken ?
- Ge m.oest mij een handje helpen, zuchtte de schoenmaker
toen ze een eindeken gegaan waren.
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— Ik zou u wat uit lachen, antwoordde Sint Pieter, wat meent
ge wel.
Weer een poosken voort. De schoenmaker bezweek haast van
vermoeidheid. Het zweet liep hem met beken over het gelaat.
— Sint Pieter, sprak ons Ileer, steek toch een handje toe. Hoe
kunt gij het aanzien dat onze vriend zich zoo afbeule terwijl gij
daar met ledige handen naast hem loopt.
Dat was te steek ! Sint Pieter kon zich niet langer inhouden
en zei :
— Heer, gij weet dat ik u steeds in alles gehoorzaamd hebt.
Maar is het nu redelijk van mij te vergen dat ik dezen geldzuchtigen man zal helpen volharder in zijn vrekkigheid ? Waarom
nam hij meer dan hij dragen kon ! Waarom nam hij lets ? Neen
Heer, - dat moogt gij in rechtvaardigheid 'van mij niet verlangen,
ik kan het over mijn hart niet krijgen, dat gij zoo welwillend
en zoo toegevend zijt voor iemand die u heeft wijsgemaakt dat
het schaap geen hart had.
dacht Sint Pieter, nu heb ik ons Heer eens laten
«
, zooZie,
hooren hoe ik over die zaken denk.
Maar ons Heer zei geen enkel woord.
Hij nam alleen den zak goud op en droeg lien op zijne
schouders, terwij1 de schoenmaker aan zijne zijde voortstapte.
Nu moist Sint Pieter niet of hij waakte of droomde.
Wat moest dat alles beteekenen ? 1k meende dat Onze Lieve
Heer slimmer was, dacht hij. Waarachtig, « al te goed is allemans gek » en de schoenmaker moet niet weinig in zijne vilist
lachen.
Maar al gaande, Coen hij Lag dat Ons Heer begon vermoeid
te worden en dat het zweet hem reeds begon uit te breken,
werd hij oprecht kwaad ,
— Schoenmaker ! riep hij vol gramschap, zult ge die onbeschaamdheid nog verder drijven ? Zult gij uwenTleer en Meester
laten gebukt gaan onder uwen last ?
De schoenmaker moest nu wel gebaren als wilde hij - Ons Heer
den zak afnemen.
— Ga op uw gemak voort, zei Ons Heer, ik zal den zak nog
wel een paar uren verder dragen.
Dat kwam Sint Pieter nu toch te na aan zijn hart.
— Luister eens, Heer, als ge dan volstrekt niet wilt dat die
vent zijn geld zelf draagt, zet het neer. M. wil niet dat gij er
u langer mee afbeule, ik zal den zak ook een Bind dragen.

TREURSPEL DER SMEDEN

433

— Ik wist wel, Pieter, zei ons Heer vergenoegd omdat hij
zijn duurbaarste apostel weer tot goede gevoelens zag komen,
dat gij wel eindigen zoudet met in te zien hoe onredelijk het
is dezen man niet voort te helpen.
Sint Pieter nam nu den zak en droeg hem een goed eind
wegs.
— Draag hem nu ook een eind, zei hij, en hij smeet den
zak op den grond.
— Zoo sukkelden zij nu , langzaam voort.
Eindelijk kwamen zij voor eene breede rivier.
— wat nu gedaan ? vroeg Sint Pieter.
Ons Heer had medelijden met hem en hij wilde hem niet
tot eenen grooten omweg dwingen, dien hij zeker maken moest als
hij over de brug moest gaan die nog wel eene heele dagreis
verder lag.
Daarom zei hij
Volgt mij maar.
Nu gingen ze dweers over het water, Ons Heer voorop.
De schoenmaker kwam achter aan.
't Was juist zijn beurt den zak te dragen. Hij dacht nu echter
aan geen vermoeidheid. Hij was te zeer verwonderd dat ze zoo
over het water gingen als ware het stijf geweest ! En 't was in
in vollen oogsttijd en 't water vloeide kabbelend onder hunne
voeten door.
Daarbij rekende hij ook uit wat hij met al zijn geld koopen
kon, want hij zou nu spoedig in zijn dorp terug wezen en dan ,
mochten Ons Heey en Sint Pieter gaan waarheen ze wilden.
Hij, hij zou ze laten gaan en er eens ferm van beginflen te
leven.
Ons Heer draaide zich onvoorziens om en vroeg
— Wie heeft het hart van het schaap opge'eten ?
— Ik niet, zei Sint Pieter.
- Ik ook niet, zei de schoenmaker.
— Zeker ? vroeg Ons Heer.
— Zoo zeker als ik over 't water ga.
Op hetzelfde oogenblik echter zonk hij in 't water tot onder
zijne armen.
Ons Heer gebaarde alsof hij het niet zag en ging weer zwijgend
voort.
Sint Pieter lachte in zijne vuist, maar hij keek ook niet om.
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_Achter zich hoorde hij den schoenmaker plonsen en plassen
en hijgen om de twee voor hem gaanden bij te houden.
-Wie heeft het hart van het schaap opgeeten ? vroeg ons
'Jeer andermaal.
Ik niet, zei Sint Pieter.
- Ik ook niet, zei de schoenmaker.
---- Zeker ? vroeg ons Heer.
- Zoo zeker als ik door Twater waad, zei Crispijntje.
Nu zonk hij eensklaps in 't water tot aan zijnen mond, zoodat
hij zich geweldig moest achterwaarts rekken om niet to verdrinken.
Sint Pieter schoot in eon luiden schaterlach.
schoenmaker spartelde voort zonder zijn zak los to laten.
Jene poos later vroeg Ons Heer voor de derde maal :
- Wie heeft het hart van het schaap opgeken ?
- Ik niet, zei Sint Pieter.
— Ik ook niet zei de man.
— Zeker ?
— Zoo ze — . . . . . de rest kon nit zijnen mond niet meer
want Ons Heer liet den verstokten leugenaar tot over zijnen kop
in 't water zinken.
Eindelijk kreeg hij toch medelijden met den sukkelaar en bracht
hem op den oever.
- Hij heeft nog niet half genoeg volgens hij verdiend had,
riep Sint Pieter.
Eenige schreden verder zei Ons Heer tot den schoenmaker :
- Giet den zak om.
De schoenmaker deed dat.
- Maak vier hoopen van ,dat goud, gebood Ons Heer.
— Waarom vier hoopen ?
— , Wij gaan deelen, zei Ons Heer, dat kunt go toch wel
radon. Wij hebben u helpen dragon, 't is niet meer dan redelijk
dat wij ook helpen deelen.
- Daarop is niets af te dingen, zei de schoenmaker, maar
waarom dan vier hoopen, wij zijn maar gedrie6n.
— De vierde hoop, zei Ons Heer, is voor den man die het
hart van het schaap heeft opgeeten.
Nu kwam de schoenmaker dadelijk tot inkeer en hij,- riep:
— Heer, ik ben het die het hart van het schaap heb opgeeten !
De Heer schonk hem vergiffenis en zei, dan zijn or drie
hoopen voor u, ik schenk u mijn deel.
— En ik ook, zei Sint Pieter, maar Reg van u-w leven niet
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meer en laat on g verder gerust onzen weg gaan.
De schoenmaker hield zich dat voor gezegd « en tom was
het dag en vloog de polders met Ida hennen af. »
- Wie nu ? vroeg Everard den kring rondblikkend.
- Roze Kate ! riep Walkiers.
- Een liedje Toe Roze een liedje drong men aan.
Roze Kate, antlers steeds bereid, blijft nu zwijgend zitten.
Ze denkt aan het tooneel van straks voor de smis, en voelt
zich niet gestemd tot zingen.
- Roze, zegt Everard nu, -fluisterend, vergeet dat, tae,
immers beter alles te vergaten. Kom-, zing ,ons een liedeken.
— Wat zal ik zingen ? vraagt Roze Kate.
— Zing ons 't liedeken van den nachtwaker, zegt Everaird.
- Ja, ja, van den nachtwaker dringen de anderen AUL
—
zoolang zegt Roze.
Enkel twee koepletten, vraagt Everard.
Roze Kate hondt op met spinnen.
terwip aller oogen met eene uitdrukking van vreugdevolle verwachting op haar gericht_ zijn.
Met frissche, heldere stem heft zij aan
Och, Magdalena, 'nip oversehaon vriendin
't Is u alleen die ik oprecht heroin :

(1)

Kon ik van u een kus ontvangen
Naar a alleen staat mijn verlangen !
Daar komt hij met zijn stok !
Een ure slaat de klok !
En hij doet zijn eerste ronde !
En zijn handjes gingen :
Plik-plakftphk
En zijn voetjes gingen :
Tok-tok-tok !
Het was een man van jaren !
Maar hij die was krank !.

- Zou men niet zeggen dat zij het doet om mij to tergen . . . • .
krank .... ja maar :
om te spotten met mij . . . . . Krank
nog niet flood ! ZOO brommend nadert Matheus Dirix de groep.
Hij komt uit den stal, waar hij zijn paard voor de tiende maal
bezoekt, en richt zich nu van den' stal naar den bor.nput.
Zuchtend,pijnlijk hoestend, zet hijh zic op don stoel terwiji de
« uchteraars » met voile vroolijkheid in koor aanheffen :
( 1)

Oud volkslied
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Daar komt hij met zijn stok !
Een ure slaat de klok
En hij doet zijn eerste ronde.
En zijn bandies gingen :
Tik-tik-tik
En zip voetjes gingen
Tok-tok-tok
Het was een man van wren !
Maar hid die was krank !

— 't Paard is beter dan straks, dunkt me, zegt Matheus tot
Cornelis.
— 1k ben kranker dan 't paard.
— Gaat ,het niet wat beter nu ? vraagt Cornelia. 't Is zoo heet
niet, meer. .
— Neen, maar hier brandt lets, herneemt Matheus met schorre
stem terwijl hij op zijne borst slaat, en dat is niet to blusschen.
— Wilt gij eene kom water ? varier Dirix, vraagt Roze Kate
bëzorgd.
— Neen . . . . . . . water helpt niet . . . . , .. Zing nog
maar iets, en spin dan vlijtig voort. . . . . • • •
Ze heeft eene frissche stem, ze zingt als eene vink. Maar ze is ook
gezond zij . . . . . gezond en frisch. . . .
•.
— Toe Roze, dringen de mannen aan, zing 't tweede koeplet.
Roze Kate kijkt na,ar katheus, en Coen ze ziet dat deze haar
toeknikt zingt ze :
0 Madeleen, het lacht u alles aan !
0 liefste lief, mien oog is vol getraan,
Och taat mij rusten op uw herte,
Mijn ziel vergaat in bittere smerte,
Daar komt hid met zijn stok
Twee ure slaat de kloti. !
En hid doet zijn tweede ronde !
En zijn handjes gingen :
Tik-tik-tik
En zijn voeties gingen
Tok-tok-tok !
Het was een man van jaren
Maar hid die was krank !

Lustiger dan zooeven klinkt het in koor :
Daar komt hid met zijn stok !
Twee ure slaat de klok !
En hij doet zijn tweede ronde
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En zijn handles gingen :
Phk-plak-plik
En zijn voetjes gingen
Tok-tok -tok
Het was een man van jaren
Maar hij die was krank !
0 Madaleen, de tijd besneeuwt miju hoofd
Maar 't vuur der min is nimmer uitgedoofd !
Ik heb Inv wezen opgevangen :
Weerklinket eetmig hefdezangen !

. . . krank . . . . krank
. . bronsde het in 44 kop
Krank
. . . . Waarom moesten ze juist nu dat liedeken zingen ? En
waarom waren ze allen zoo opgeruimd, zoo uitgelaten vroolijk ?
Was het omdat ze wisten dat hij werkelijk ' zoo krank was
Wilden ze hem , die krankheid nog dieper, nog pijnlijker doen
oievoelen ? . . . .
Hij kon niet meer zingen . . . . de longen waren kapot . . . .
Vertel ons nog iets, Everard, zei Walkiers, die de zwarte
gedachten scheen te raden die den zieken baas door het hoofd
woelden en (lie afleiden wilde.
— Wil ik wat vooriezen ? vroeg Everard.
- Ja, uit Vader Cats, zei Bert Klinkers, dat is zoo schoon.
- Wil ik eens iets lezen dat ik zelf gemaakt hebt ? vroeg
Everard.
— Zeif gemaakt ? vroegen Walkiers en de overigen te
met bewondering
- Ja, ik heb het verleden nacht op rijm gezet, antwoordde
Everard.
Wat ! Wat riep Matheus eensklaps opstaande, gij zijt zelf
aan trijmen geweest ? Dat niet, boor ! Daar wil ik niets van
weten. Laat het rijmen aan de schoolmeesters en aan de rederijkers en hou gij u bij uwe paarden.
— Maar, Matheus; sprak Cornelia, hoe kunt ge nu Loch z(56
uitvallen tegen Everard ? Lou men niet zeggen dat de jongen iets
slecht begaan heeft.
— Of het slecht ,of goed is, dat trek ik mij, niet aan, maar ik
wil niet hebben dat hij aan. zoo'n _beuzelarijen zijnen tijd
besteed.
— Maar hij heeft dat 's nachts gemaakt, antwoordde Cornelia,
die niet weinig fier was op haren Everard.
Nachts meet men slapen en niet rijmen, zei Matheus, en
wie niet op zijn tijd rust, kan oyrdag niet duchtig werken
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- Laat hem nu ten minste toch eens lezen wat hij gemaakt
heft, drong Cornelia aan.
— 1k wil niet dat hij zelf aan 't dichten gaat, en daarmee uit.
Nu kunt ge lezen wat ge wilt, zoo richtte Matheus zich tot
Everard, maar houd het u voor gezegd dat ik van geene flauwig
heden hebben moet.
Jacob en Simon, die van de groep afgezonderd tegen de smispijlers te rooken' staan, blikken spottend naar Everard die zijn
groot perkamenten boek op zijne knie'en heeft opengeslagen.
- Hij blaast op van hoogmoed, zegt Jacob brommend.
Hij inoest maar opblazen dat hij er van barstte, antwoordt Simon.
zal het rijmen laten, zegt Everard. 't Was maar om eons
beproeven
of ik dat ook kon. 1k las in vader Cats.hetgeen
te
voigt
Al die met blij gemoet syn naesten plagh te` laven.
Diens ziele wort verciert met Goddelycke gaven ;
Want, die syn broeder troost in eenigh droef geval,
Die wort, om dit bedryf, den Heere hefg etal
En als de liefde Godts in iemand heeft begonnen.
Soo wort in syn gemoet de geldsucht overwonnen ;
En die, om Godes wil, veel leege bulken voedt,
Vervult syri kasse nooit met onrechtvaerdigh goet....

En daarop maakte » ik het volgende, ging Everard voort :
O mensch, zie aan den mensch : de rijke heeft zOoveel ;
En de arme heeft alleen de jamm'ren tot zijn deel !
O mensch,, zie aan den mensch, en zij toch goed van herte !
Heeft de arme broeder nood, is hij vol bittre smerte,
Och, hied hem zoeten troost en sta hem krachtig bij,
En maak, hoe diep bedroefd, zijn zinnen weder blij.
En loopt hij langs de straat met- leege, leege Barmen ;
En heeft, in winterkou, hij nets om zich te warmen ;
En heeft, voor 't naakte hjf, hij zelfs geen arrem kleed, —
Wee u dan, mensch, indien ge 't godd'hjk woord vergeet :
a De menschen zijn al broeders ! Geef ! want niet te geven
Is misdaad : zulke daad, ja, schandvlekt gansch het Leven !
Geen mensch, geen mensch is hij, die geenen bijstand biedt,
Als hij den armen broer in diepste ellende ziet !
`Geen mensch is hij, die, slechts, voor 't eigen u ik wil zorgen,
Far alley' lgat hij heeft hebzuchtig houdt geborgen !
HebAteht, weg van ons : gij maakt de ziele koud
O Geldzucht, weg van ons ! 0 dorst "mar 't blinkend goud,
Gij maakt den mensch tot klein en leelijk, cherlijk wezen,
Geknield voor 't gouden kalf, den liev'ling uitgelezen !
Geen kind of echtgenoot, geen heilge banden meer :
net geld is zijne vreugd„ zijn grootheid en zijn eer !
aan u de voile goedheid,
inegistiten, die mij
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Het weldoen. eelste merk van milde zielezoetheidi
0 laat geen hebzucht wreed in u ooit zegepralen :
Zoo zal liefdadigheid, het licht der menschheid stralen

— School' ! hoe schoon roept Roze Kate begeesterd door
den toon en door het woord van Everard, die inderdaad gesproken
heeft met diep gevoel en innige ontroering. _
Ja, schoon, stemmen de buren toe. Die Everard toeh
— Ha, ge heet dat schoon ! gilt plots een akelige, schorre
stem. . . . 't Was de stem van Matheus. Schoon . . . .
ha, ha . . . . . zoo ging hij voort, wat onnoozelheid Praat
tegen de vaak . . . . . . Geld, maar wat zijt ge zonder geld ?
een sukkelaar. . . .
Niets. . . . . . Een schooier . . . .
En zoo moet ik een van mijne kinderen hooren spreken- . • •
zijn eigen vader verloochenen, ja, verloochenen. . . .
— Maar Matheus, wat overkomt u, roept Cornelia hem bezorgd
de hand vattend, terwiji ile anderen als verpletterd zitten onder
deze plotselinge losbarsting van gramschap waaraan zij niets
begrijpen, kom tot u zelven. Everard heeft dat niet verdiend..
Niet verdiend ! niet verdiend Neen, hij heeft het niet verdiend dat ik z646 voor hem gewerkt hebt, geslaafd, gewroet
eere te houden . . . . . . dat ik mij kapot, gemaakt
om 't goed
hob voor hem . . . Mav hij heeft verdiend dat ik i hem
misken, dat ik hem verloochen . . . . . . . Ah jongen, gij hecht
niet meer waarde aan het geld waarvoor vader zoo heeft gezweet, zoo heeft geslaafd . ..... Is dat geen verloochenen
van hem ? Moest ik mij zoo in u bedriegen, u die ik voor den
besten van de drie hield ? 0 mijn geld ! mijn arm zuur gewonnen geld . . . .....
Hier kon Matheus niet verder. Tranen verstikten ijna stem;
't Geld dat was zijn leven, zijn streven, zijn ales. 't Was zijn
God. Voor 't geld had hij zijne ziel verkocht, 'ware dat mogelijk geweest, en nu, gelijk hij zei, dat geld hooren verachten,
door zijn eigen zoon, was dat niet hem zelven in 't aangezicht
spuwen ?
Overmeesterd door een onzeggelijk gevoel van wanhoop, van
wee, van angst en van een niet uit te spreken gevoel van vet
twijfeling, springen hem eensklaps de tranen nit de oogen. -Met
zijn magere, knokkelige gele handen wrijft hij die tranen-W
Hij wil niet weenen weenen is bekentenis van zwakheid en
hij is niet zwak . . . . neen, de wil is nog stork, van ijzer
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De, geest is nog helder . . . . Hij weet, hij gevoelt, hij beseft
nog alles wat hem omringt, wat hem aanbelangt.
Maar het lichaam, de kas, deugt niet meer . . . . . . Zou hij
inderdaad sterven ? moeten . . . . sterven Wat is sterven ? . . .
Heengaan voor altijd, voor eeuwig ! . . . .
Vaarwel zeggen aan alles, aan alien, voor
Vaarwel
aan de vette akkers, aan de groenende weiden . . . •
Vaarwel
aan
de
smidse,
aan
de
hoeve,
aan de kudde, aan het vee
aan alien . . . .
Sterven dat is heentrekken naar dat groote onbekende, zoo
ontzettend, zoo verschrikkelijke onbekende . . . . . En daar
denkt Matheus aan vroeger, lang geleden gebeurtenissen . . .
Zou hij ze daar, aan den overkant van 't graf niet ontmoeten,
die ongelukkige arme vrouw . . . . . . . Roze Kate moot Mier
blijven ! roept Dirix nu eensklaps met Porsche stein, ik wil het.. .
- Wees kalm vader, nooit zal ik moeder Cornelia verlaten,
ik blijf bij haar en bij u, want gij zult niet sterven. . . . , .
Doze Kate . . . .
snikt Matheus, zult gij
- Roze . . .
het mij vergeven?
Hijgend van ontroering zitten de buren zwijgend to luisteren
naar het afscheid van Matheus. Want alien weten het, zij
voelen het instinktmatig. « 'Us gedaan met hem » die meening
staat vast in 't brein van hen alien. Hij gaat heen, maar dat
heengaan heeft jets onheimelijk's drukkend jets sombeis.
0 ! . . . . 0 ! . • • . 't wordt alles donker voor mijn bilk !
Doiiker, zwart !
. 1k silk . . . . . Ik silk . . . .
Neen, 'k wil niet sterven
Groote God, roept Cornelia de handers wringend, zou het
dan loch mogelijk zijn, zou hij werkelijk sterven ?
Ik geloof het, zegt Jan 1Vieerlo die Quist uit den stal naar
do groep getreden is, ik geloof het.
Terwiji hij sisreekt zija 11hI beteekeuisvol op Mittli,)Lt
Dirix gevestigd. 't Scheen als volgde hij op diens akelig verwrongen gelaat de vorderingen door 't work der dood gemaakt.
Zou • hij dan eindelijk sterven ? Zou hij ?
Loopt naar den priester ! roept Cornelia met bevende stem,
ook om den ,dokter.
Matheus maakte een afwerend gebaar bij 't hooren dezer
laatste woorden.
Waarom een dokter 't Is immers toch gedaan, gedaan voar
immer.

ozeate.

,#.

11111111111111111111
IIIIIIIIIIIIIM MIMI SIM 111•11111 %MIMI. . AILANIIIIIIIP,111111111 111111r: arm IIIIWAIIIr., MOW amewUS
1111.111111111111111 kill= ki:
100441=1110

,ANNIIIINIMMINMP11111•11
,
t MMINIIIIIIIIIIIIIMNIMPswwwwwwW111111,1111111111111111111 11111.211//11111 MEM sh111111111111,11111
IMAIIIIIIIIM im
WM*

RIM

%41,

p

over

• een, rnijn

tls

schoon vrien _ din,

at.

MIN
MIMI 111.
IIIIIIMUNIIIMMIMMI
011111111 SIM
;■11111111.11111.:Nan 1011111
MIMI IhWIl
MINIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIILIIIII 11[51.1/11111111111111111 II
tAlkIIIIIIIIMP,IIIIIIIIIIMINIIItial
1111•11111//1111.111411111P •WIIIIIIISM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIMPANNO
vr
•;-$11111 WIEL-j1111M A1111111441111111111r111111111111111111111111111111111111
*
c
4

.VW , A:11W -, AM

teen, die

ik op rechtb

rnin
^ i_

een kus ont van .gen

leer)

Kon ik van

Near U. a

staat mien ver . tan _ gent

REFREIN. KOOK.
I_ aiiimMENNMaNt
imi=pu

AMIN WEN MIR ,111111118.1 .11111111111 MINIM
.111.111111111111111.11111111,111111111111.11111111MINIPIIIIIIIII
arramore irimium• am sumo as arm mow
OWN MEM 10111111111111111111.1111111
Mir Llt!ll
Mr'
11111r

Daar komt hij met zij n s ok! Een u re s aat de

klok]

En hij

doet zijn eer . ste

ron .

Arnmem■Immilmmes
11111111
;# 1141111NPUNIIM sIIIN MUM 611111011101111111M11111111t
01111
411111P' U11111Pr, ta/n/P- USN SININNSW Oar ItiMisPimmg ,Inissamt
MUM
NICAMININIIIIIIIIIIIIIIMINIIII111011111,- VIM
01111111111111

dcl

En zijn hand-jes gingen: tilt tilt tilt! En

VIM=MIN
1111111.11
MEW 1111101=1"1111
■111111111=
4. 1,111111101,,, 1U11111W, MEW, PAM MIMI NNW WINIMPINIMM PAM. WIN
11111111111MMINI Immo
taigmagiall..aimalMNI111111111116/11111111161111111111.11.1111111111 MINN

voet-jes gin_gen: tok tok to!.t.!Het was een man van

Ja

All. 29

real \Maar

hij

die

•

iniffendoxii*

442

ROZE KATE

Maar reeds zijn Bert Klinkers en Jan Hendrik Paulussen weg
naar 't dorp.
Vader, smeekt Everard, den hijgenden grijsaard de bevende
handen grijpend, wees bedaard, het zal overgaan.
- Matheus schudt het hoofd ; zijne oogen staan reeds half gebroken.
Eene laatste opwelling van levenszucht doet hem sidderend
rechtspringen.
— Is het dan toch sterven, vrouw, stamelt hij, luister (Ian,
vrouw :
Boer Jans is ons 10 kroonen schuldig, met den intrest van
14 ‘maanden . • . ^ . Tijkaert 20 kronen . . . Bauwens
42 en den vervallen intrest . . . . De pacht van 't horstedeken, de Negenoord, vervalt binnen vier dagen . . . . Als ze
niet betalen zet ze buiten . . • • . . ge kunt dadelijk verhuren
met twintig kroonen meer.
't Dak van de schuur moet wat hersteld worden laat dat
doen door Gerrit Bindels den stroodekker, die staat nog ander.
halve kroon schuldig voor geleverd smiswerk. Hier, vrouw, hier
is de eigendomstitel van 't laatste gekocht stuk goed.
goed. — 0
good ..... houdt het toch in eere, jongens . • . . . niet
verbroklielen ..... verstaat elkander .
Dat Jacob of
.
Simon hier later alles koopen . . . Ze zijn de oudsten . . .
en aan de anderen braaf hun deel afleggen . . . . . Jongens,
houdt goed in eere .....
't Zal steeds aangroeien zoo ge u verstaat
. . denk aan
oom Cornelis . . . . Houdt alles ongeschonden !
Verbaas-d, stom van ontsteltenis staan _Cornelia en hare kinderen
even'als_ de oveiige huisgenoten en de geburen rond den stervende.
Want geen twijfel is er meer. Die_ mensch gaat sterven.
Zijn. laatste woord is voor zijn goed.
Zijn eenigste -spijt deze wereld te verlaten is va'arwel te
moeten zeggen aan zijn erf, aan zijne akkers aan zijne weiden,
diel hij met zijn stervenden blik een laatste vaarwel
toew
erpt...
goed . . . . . . Zijn alles .
Zijne liprdse . . . .
Zijn
-• Zijn god ! . .
Hartscheurend moest dat scheiden hem vallen, want een
onbeschrijfelijke weedom ligt thans in de reeds gebroken oogen.
Ziet hij wellicht in de toekomst Vermoedt hij misschien al
het ijselijke dat zijn _afsterven voor gevolg hebben zal ? Want
bloed zal er komen over de zijnen, bloed, gruwel en ellende
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Gevoelt hij niets op dit plechtig, (loch vreeselijk oogenblik,
dat zijn ziele doet zuchten van bange verw-achthig ? Rijst misschien eene smeekende schimme voor zija oog op, eene schimme
met saAmgavouwen handen, met een van angst verwrongen gelaat, eerie schimme die rijst, weent en sineekt en dreigt en roept
om wraak midclen in een poet van loeiende viammen ? Liet hij
dergelijk tooneel wanneer hij zoo an gstig naar den kant blikt
waar Roze Kate snikt en tranen weent van deep, van innig
medelijden ? . . . , . Doch neen . Een ander beeld
treedt voor zijn geest ..... het beeld van een paard dat
kucht en rilt . . . . . . En hartverscheure-nd komt het uit zijn
toegeschroefde borst :
Mijn paard ! mijn arm sterk paard !
— Het zal genezen ! zegt een stein die sarrend zegevierend
klinkt, maar die Matheus' hart met lialmte en dankbaarheid vult.
— Dank, Jan Meerlo ...... God . . . . . God dank ! . . . • •
Dat was zijn laatste snik. Zijne laatste gedachte wa y voor
zijn paard dat genezen zou
Zijne ziel, zijn God ? Daarover had boer. Matheus den tijd niet
gehad to denken.
• mer, voor eeuwig !
Nu was hij heen, voor im
Zwijgend ontblootten de boeren hunne hoof en, en starend blc=
yen hunne blikken op het ziellooze lichaam gevestigd.
Knarsend, knapperend is het oliepitje uitgegaan en met den voet
dooft Bert Klinkers de smokende vla:m der half verbrandde toorts.
Simon en Jacob staan daar als twee gevoellooze wezens.
Wat kon het hun sclielen dat hij heden vertrok of morp-en ?
Hij had zich zelve « gekrokt » : was dat hunne schuld ? Jan Meerio
beziet eerst het lijk ; daarna valt zijn blik. op Cornelia NN i er
oogen de zijne ontmoeten.
Eindelijk scheen de beteekenis die uit zijn blik straalde.
— Wee on.s ! zoo mocht men den oneindig droeven blik van
Cornelia ontleden.
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TWAALFDE HOOFDSTUK

He Regratenis

ee ons ! Wee ons ! Zoo bonsden droef klagend de
zware klokketonen
Op de smidshoeve is alles stil, alles donker, alles
zwart.
In de groote kraaknette huiskamer staan vier gele
gewijde kaarsen in houten handluchters en werpen een zonderling
vaal schijnsel rond de groote lijkbaar, die bij middel van drie
tonnen, waarop ongeschaafde planken met , daaroverheen een
hagelwit laken, in 't midden der kamer is opgesteld. Twee dragers
hebben daar juist de berrie. gebracht met het doodslaken eerste
klas : zwart laken met zilveren tranen en zilveren doodskoppen.
Het laken ligt nu over de kist die op de baar staat en - zonderling schijnen de zilveren doodskoppen in het dansende vale
kaarslicht to grijnzen. De blinden, dicht gesloten, sluiten het zonnelicht af, dat daar buiten zoo weelderig speelt op blad en bloem,
op velden en weiden valt, met zijn gouden glans vreugde wekt
in elk gemoed.
Op de smidshoeve alleen wordt het buitengesloten.
Alleen door de hartvormige opening boven in iedere vensterblinde aangebracht, schiet een straal, doet de millioenen nietige
stofwolkjes aardig dansen, hoog boven de zwarte kist met het
laken en de grijnzende zilveren doodskoppen heen, plots achter
tegen gehouden, gestuit door de witgekalkte muur aan de
overzijde der kamer. En daar dartelt • het en beweegt zich in
kriewelende, dansende lijnen en teekent op den Witten muur
vurige, flakkerende harten die weldra den vorm kregen van
groote, reusachtige tranen, tranen van vuur !
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Doodstil is het in de kamer, zelfs de oude hangklok heeft
haar zwaar regelmatig tiktak gestaakt en men hoort niets dan
van tijd tot tijd hat knetterend , geflakker der gele kaarsen die
het vertrek meteen eigenaardigen walm beginners te vullen.
Aan het hoofdeinde" van het bed staat een tafeltje met een
blank tafellaken bedekt. Daarop een zilveren Christusbeeldje
waarnaast een met wijwater half gevuld glas en daarin
een palmtakje.
Eene donkere gedaante beweegt bij de lijkbaar.
In een vale streep licht, door de kaars bij het hoofdeinde afgeworpen, ziet hien eene uitgestrekte hand.
Zij grijpt het palmtakje, doopt het in het wijwater -en dan
verdwijnt ze in de duisternis over de doodkist heen.
De arm wordt nog Bens zichtbaar in het vale licht, het
palmtakje komt terug in het glas en een diepen zucht, weldra
gevolgd door hartstochtelijk snikken hoort men bij de lijkbaar.
— Komediant ! zoo bromt een stem bij 't voeteinde van 't
de rijmelaar wordt weer waterachtig.
- Zwijg, mort eene andere stem, de buren komen.
De deur van den gang wordt inderdaad opengeduwd en een
hoek licht valt - in de zwarte kamer waarin wij thans Everard
bij 't hoofdeinde, van het bed geknield zien zitten, terwijl Jacob
en Simon bij 't voeteinde achter het lijk staan. Allen zijn in 't
zwart gekleed. Everard 's oogen zijn rood geweend. Simon en
Jacob drukken zich een witten zakdoek boven de oogen, en
staan roerloos met op de Borst gezonken hoofd.
Een voor een komen de buren binnen, ontblooten zwijgend hun
hoofd, grijpen het palmtakje, besprenkelen de baar met een
paar druppelen wijwater, slam een kruis en verlaten even zwijgend de kamer.
In den gang staat Walkiers. Hij wenkt andere buren binnen
te komen, en geeft met de hand een teeken als de kamer gevuld
is.
Dat duurt zoo een goed kwartier. Nu staan de buren pratend,
loch met doffe gesinoorde stem, op het binnenhof rond den
bornput!
- 't Was to voorzien dat hij het niet lang meer houden zou,
zei Dorus Horrickx, maar zou gauw weg, dat was Loch niet
verwacht.
- Hij, was zuiver op, antwoordt Klaas Thomassen.
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- Hij heeft met zijn levee gespeeld, zei Ebers, zijn eigen
heeft hij kapot gemaakt.
— Maar toch altijd een forsch weaker geweest.
- Ja, hij heeft er nu wat aan ! altijd zwoegen. altijd scharrelen,
en toch Mies moeten hier laten, hernam Dorus Horrickx.
— Hier zullen nog groote veranderingen gebeuren, dat zult
ge zien, zei Thomassen.
't Schijnt dat Matheus op zijn laatste momen ten daar nog zoo
over « g,redaan » was.
— Ik was erbij, zoo mengt zich Hendrik Paulussen' in het
mompelen der boeren hij stierf in onze tegenwoordigheid, daar
onder dien noteboom, 't was verschrikkelijk.
— Is het waar, vraagt Thomassen, en zijn stem klinkt nog
..
doffer, dat hij gesproken heeft van Jan Meerlo
De twee steken de koppen bijeen, kijken Jan Hendrik Paulussen
strak in het gelaat als wilder ze hem de woorden uit den mond
gapen.
Ja, dat heeft hij.
- Wat zei hij ?
- -- 't Is nu den tijd niet om daarover to i-edekavelen, zegt
Paulussen en, een gewichtig gelaat zettend, keert hij zich om
en gaat, met zOn,handen op den rug, tegen een der smispijiers
leimen, de beenen stijf voor zich uitgestrekt.
— Hij wil niets zeggen, mompelt boor van Meer, omdat hij
benauwd is voor Jan Meerlo, maar ik weet er zoo good het
fijn van als hij zelf.
Wat is er toch geweest, Tistje, zoo iicht nu Thomassen zich tot
van Meer, en de begeerige blikl_en der anderen zeggen duidelijk
met Welk brandend verlangen het antwoord verwacht wordt.
— Jan Meerlo is als voogd over de jongens aangesteld, antwoordt van Meer.
— Jan Meerlo ! voogd ! die zal hier zijn werk vinden !
— En de mannekens om mée om to gaan !
— En wat zegt boor Cornelis daarvan ?
- Ja, antwoordt Tistje van Moor die niet weet hoe 'alien te
woord te staan, • het schijnt dat met dien Cornelis ook niet
alles pluis is. Hebt gij gehoord wat er gisteren in 't Zonienbosch
bij Witte Hu is voorgevallen is ?
- Wat dan Tistje ? Weer iemand aangerand ?
— Ja en neon, gelijk ge dat nemen wilt.
Wat is er dan toch eigenlijk gebeurd ?
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— Zie daar is Heinke Bult, die zal ons dat beter vertellen,
hij was erbij.
— Erbij !
— Ten minste, hij heeft een gedeelte van het gebeurde bijgewoond. Hij vertelde het mij dezen morgen terwijl hij inzeepte.
Heinke Bult trad. inderdaad op . dit oogenblik uit de smidshoeve
en voegde zich bij de groep pratende buren.
— Wat is er gistei-en toch gebeurd, Heinke ? vroeg Thomassen,
die zijne nieuwsgierigheid niet bedwingen kon.
— Wel, daar weet ik niet veel meal- van dan hetgeen ik
dezen morgen aan Van Meer verteld heb. Ili kwam van Tervueren en vond — 'twas in klaarlichten dag — boor Cornelis langs
de baan in zwijm liggen. 1k meende niet antlers of hij was dood,
vermoord. Ge kunt denken hoe ontsteld ik was, maar weldra
hoorde ik dat hij onverstaanbare woorden sprak. Hij was dus
niet dood. Dat gaf mij cooed en ik bukte mij over hem. Cornelis
riep ik, hoer Cornelis !
Weg ! ga weg, riep hij, ik ken u . . . . gij wilt mij dooden !...
Hij herkende mij echter spoedig, richtte zich half overeind en
vroeg :
— Leg, Heinke, hebt ge hem gezien ? hebt ge hem herkend ?
— Wien ? vroeg ik.
— Den kluizenaar . . . . .
— 1k weet niet wat ge bedoelt : ik vond u hier naast den weg
liggen ; maar niemand heb ik in uwe nabijheid gezien. Hebberi
ze u geslagen ? U willen berooven misschien ?
— Neen, neen, zei hij then eensklaps tot bezinning komend,
't is niets . . . . de warmte misschien . . . . te rap gega'an . . . . .
dat geval met Matheus . . . . zoo schielijk . . . . zoo onverwacht....
Neen , Heinke, ik ben gansch wel, zei hij. Maar ik bemerkte
nochtans dat hij boven het linker oog een groote buil had, als
hadde hij daar- cell geweldigen slag gekregen. Ilij wreef met de
hand erover en neep de oogen that aJs om de smart te onderdruklien die hij zeker gevoelen moest.
— Doet het pijn ?
— Wat pijn ? ik zeg u immers dat het niets is, snauwde hij
en met eene heftige beweging trok hij zijn drietent over het
linker oog. . . . Zie daar komt hij !
Al de boeren - keerden zich ter zelfder tijd om naar den
kant van den straatweg.
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Boer Cornelis, do hoed schuins over het hoofd zoodanig dat
zijn linker oog gedeeltelijk onder den rand verborgen was,
kwam inderdaad het erf opgegaan. Hij was nog kloek en struisch,
en hij ging nog recht als een kaars.
Niemand groetth hem en hij zelf sprak ook geen woord of
deed geene enkele beweging die aanduidde dat hij de aanwezige
personen bemerkte of kende. - Met haastige schreden ging hij
naar binnen, greep werktuigelijk het palmtakje en besproeide
de kist. Daarna ging hij zwijgend naast Jacab en Simon swan,
haalde ook een witte zakdoek to voorschijn en hield zich die
op en boven het linkeroog.
Daarbuiten bereikte de nieuwsgierigheid haar toppunt. De
komst der geestelijkheid, die het lijk kwam afhalen, maakte
ecljter een einde aan het vragen en hervragen der boeren.
De dragers gingen naar binnen, zetteden de kaarsen tegen
den muur, namen de kist op en droegen ze naar buiten op de
berrie.
De pastoor trad nader, zegende het lijk, las -de gebeden der
overledenen en daarna klonk plechtstatig het lijkgezang terwiji
vier forsehe boeren de berrie op de schouders tilden en langzaam achter de geestelijkheid voortstapten.
Vooraan kwamen nu de zoons en Boer Cornelis, die den rouw
voerden. Daarna volgaden Walkiers en ander yolk van de hoeve.
Everard weende Jacob en Simon deden geweld om ook to
weenen, en Cornelis lonkte van onder zijn zakdoek naar de
boeren die in lange rij achter het lijk . kwamen aangestapt.
Twee hunner bleven achter. Ten de stoet om den hoek der.
Kerkstraat verdween, werden de blinden geopend en de vensters
wagenwijd open gezet. Het laken werd van de, planken weggenomen, en nu zag men drie stroowissen waarop de kist gestaan
had. De twee geburen namen die en droegen ze buiten op het
hinnenhof hier werden ze in brand gestoken, en toen de laatste
halm verteerd was gingen ook de twee achtergebleven buren
kerkwaarts.
Nu kwam er meer beweging en leven • op de smidshoeve.
Raze Kate, wier oogen insgelijks rood van Tschreien waren,
trod door het vertrek, waar het lijk boven garde gestaan had,
naar de aangrenzende kelderkamer. Hier vond ze moeder Cornelia, bleek en ontsteld, voor het beeld der H. Maagd geknield
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- Wees kalm, moeder, zei Roze Kate, er is niets aan te doen.
Moeten Wij alien niet eens sterven ?
Och kind, ik weet wel dat wij berusten moeten in het
onvermijdelijke en Gods inzichten of raadsbesluitselen niet doorgronden kunnen, noch morren of klagen mogen. Doch, ik kan
mij zelve niet bedwingen en, hoe vurig ik ook hebbe gebeden,
er komt geen rust in mijn ontsteld gemoed.
— Laat ons samen knielen en nog een tientje lezen, moeder,
trooste Roze Kate, gij zult Zion -dat wij verhoord worden.
- 'Laat ons clan eon tientje bidden van den rozekrans der
droeve mysterieen, zei Cornelia,
Roze hate las voor, en de twee vrouwen schenen inderdaad
getroost nadat dit gebed geeindigd was.
— Wij moeten nu voor het « maal » gaan zorgen, moeder, zei
Roze, binnen een half uur is het yolk hier.
Op dit oogenblik ging er eene gedaante voorbij het venster.
- 't Is Jan Meerlo, moeder, zei Roze Kate ; waarom zou die
niet mede ter lijke gegaan zijn.
Cornelia -word het weer zoo angstig to moede, dat zij zich aan
den muur vasthouclen moest.
Jan Meerlo was reeds in huis getreden.
- Goeden morgen to samen
zijn ze al weg ?
- Sederd meer clan een kwart ours, zei Roze Kate. Heel de
parochie was erbij.
- Ik heb mij « verlaat » zonder het zelf to weten, huichelde
Jan Meerlo.
De twee vrouwen waren uit de kelderkamer in de groote
huiskamer gekomen en Roze Kate began met Katrien en met
een' paar buurvrouwen de tafels to zetten voor het maal.
— Ik zou voor geen geld achter zijn I ijk gegaan zijn, Buisterde Jan Meerlo tot Cornelia, voor geen geld.
- Waarom niet ? vroeg de bedrukte vrouw met eene stem
die half verwijtend, half angstig klonk.
— Omdat ons dat ongeluk zou hebben aangebracht. We zouden niet hebbem durven trouwen als ik op zijn -begraving
was. Dat' riekt naar cue schup
— Jan, zwijg, zwijg. 't Is afschuwelijk van u met .dergelijke
gedachten hier to komen.
— Cornelia, zij nu tocli niet kinderachtig. Ik ben voogd over
de jongens en hoop hen hen binnen kort nog wat meer te zijn.
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— Spreken wij daar nu toch niet over Jan. Wat moeten de
menschen denken ? Ga heel.
— Dat antwoordt ge mij sedert drie dagen ! Cornelia. Wat
kunnen de menschen ons schelen ? t' Zijn immers onze zaken en
niet de hunne.
— .Jan, ik zeide het u reeds, ongeluk, jammer en ellende
zullen over ons komen. Wat gij doet is slecht. Ga, zeg ik u,
ga naar de Kerk en bid ter_ nagedachtenis van zijne ziel, bid
om vergiffenis en om zegen. Beide hebben wij noodig.
-- Als gij het dan volstrekt wilt zal ik gaan, maar zeg mij
dan toch ten minste met een enkel woord wat gij doen zult,
Welk uwe inzichten zijn. Zult gij ja zeggen ?.
— Ga, ga, Meerlo. Zijn geest waart hier nog rond , lie het
stroo, waarop zijne kist stond, smoort nog en ik zou reeds eraan
denken hem . . . . Ga, Meerlo, ga seffens weg !
Zoo sprekende bad Cornelia Jan Meerlo over het binnenhof
tot bij het bekken aan den straatweg geleid.
— Is dat nu toch niet verschrikkelijk, fluisterde Trees Vrancken,
eene der buurvrouwen die in de huiskamer bezig waren met
koffie zetten voor het yolk dat aan de begrafenis deelnam (1)9
toen zij met Kato Donders en Liezeken van den Paus een oogen.
blik in de kamer alleen was, nauw is het lijk uit den huize of
hij is reeds hier en zij brengt hem weg tot aan de straat.
— Ja, de wereld is zoo slecht op den dag van vandaag, dat
men niemand moor vertrouwen kan. Wie zou zoo iets toch van
Cornelia gedacht hebben. t'Is wreed, zoo besloot Liezeken haar
antwoord.
— Gij kunt ervan denken en zeggen wat gij wilt, sprak op
hare beurt Kato Donders., maar Cornelia is een braaf mensch,
dat weet iedereen en dat hebben de amen altijd nog het best
ondervonden. Wat, nu die Meerlo betreft, die staat mij ook niet
good voor oogen al is hij nog zoo rijk, maar wat kan Cornelia
het helpen zoo hij hier komt ? In zijn level heeft Matheus zelf
openlijk verklaard dat hij niemand antlers dan Jan Meerlo als
voogd zou aanstellen. En als Matheus zaliger hem zijn vertrouwen
schonk, -w-aarom moeten anderen hem dan beknibbelen ?
— Hoor eons, Kato, gij weet wel dat Jan Meerlo altijd achter

In vele plaatsen van ons land bestaat nog de gewollte na de uitvaart een doodenmaa
to houden.
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Cornelia geloopen heeft. Uit eerlijke schaamte zou hij nu toch
zich wat antlers hebben moeten gedragen dan hij vandaag doet.
Let eens op, zoo ging Liebeken op profetischen toon voort, let
op wat ik U vandaag zeg : zulk huwelijk kain nooit gelukkig
zijn, nooit !
Op dit oogenblik kwam Katrien uit de keuken met twee
schotels als Karwielen \--,-a qrop een berg van krentenbrood- boterhammen lagen. Achter haar kwam Roze Kate met twee soortgelijke schotels aangedragen, de eene met « zwarte », de andere
met « -wide » vlaai vol geladen. De twee meisjes .maakten aldus
een einde aan het gespreic, der Brie buurvrouwen die het daar
even zoo drub hadden over de verhouding tusschen Cornelia en,
Jan Meerloo. Wat dezen laatste betreft, morrend had hij afscheid van Cornelia genomen, en met versnelden stap haastte-hij
.
zich naar de Kerk.
— Zij moet het maar weten. Ili heb altijd van heur gehouden;
maar waarachtig, ik houd nu zooveel van het prachtige goed
en van de wel gekalandeerde smis als van haar. Als ze nu wil
trouwen met iemand die achter 't lijk van haren eersten man
gegaan heeft, zal z0 alleen de gevolgen daarvan dragen. Zij ruikt
naar de schup : (1) ik niet. Zoo in zich zelven peinzend was Jan
Meerlo aan de Kerk gekomen.
De eigenlijke dienst was nog maar pas begonnen want al de
Vegelien waren eerst gezongen geworden. Niemand scheen zijn
laattijdig binnenkomen te hebben bemerkt en toen men «ten offer»
ging, stapte Jan Meerlo vlak achter de familie.
Deze nam na den offerzang weer plaats in de groote, afgeslotene bank der Kerkmeesters, welke eereplaa,ts voor de begrafenissen (in uitvaarten aan de familieleden werd afgestaan.
Die zaten daar Jan met den rouw omsluierden hoed op het
hoofd, en den witten zakdoek voor de oogen.
Dat was ook zoo op Matheus' begrafenis. Een witten zakdoek
hadden ze alien, maar tranen, die waren zeldzamer, tenzij 1Sij
den armen Everard, die zijn vader oprecht had lief gehad en
die nu oneindig diep voelde wat het zeggen wil een vader te
verliezen. De overigen zaten onverschillig, met wezenloozen bilk
voor zich uit t3 stares, dachten aan alles behalve aan den overledene. Die was weg ; die zou hun geen nuttelooze sermoonen
(1) Het volksbijgeloof clenkt slat eene weduwe die met een man trouwt welke achter het
lijk van haren eersten man ging, binnen het daar van haar tweecle huwehik insgelijks sterven

ze.
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meer houden, niet meer razen als 't werk naar zijn goesting
niet genoeg vooruitging en hen in 't vervolg in alles met vrede
laten.
Op het Kerkhof ging hunne onverschilligheid, hunne, misschien
onbewuste, tevredenheid echter in woede over, toen zij zagen
hoe gek zich die lummel van een Everard aanstelde zoodanig
dat al het yolk stond to weenen.
Jacob knarsetande over dat komediespel en Simon was zoo
woedend dat, toen het zijne beurt was een schup aarde op de
kist to werpen, hij dat met zulke hevigheid deed dat hij de
schup bijna aan de handen van den . onthutsten grafmaker ontrukte en de aarde met dof geweld op de kist to recht kwam.
Eindelijk was de droeve plechtigheid afgeloopen.
Jan Hendrik Paulussen, was, als naaste gebuur, als voorbidder aangewezen. Hij ging met uitgestrekte armen op de grafplank zitten die men op den verschen grafheuvel gelegd had en
verzocht al de aanwezigen, die, het gelaat naar den gekruisigden
Zaligmaker die het Kerkhof overheerschte, gekeerd op de knie6n
zaten, vijf onze vaders en vijf weesgegroeten lezen zouden tot lafenis
der ziele van Matheus Dirix, aan de liefde zijner naastbestaanden
en aan de vriendschap zijner bekenden ontrokken.
Nu verliet men zwijgend het doodenveld ; met neerhangend
hoofd gingen de Brie broeders met oom Cornelis huiswaarts,
gevolgd door al de geburen.
Pratend en rookend volgden deze op zekeren afstand, spraken
eerst nog wat over den overledene, dat het toch zoo gauw met
iemand gedaan was, dat die Noor niets meer bekommerd hoefde
to wezen, dat er nu wel heel wat verandéring op de smidshoeve zou kunnen komen, dat hij zijn heel leven fem gewerkt
had en meer dergelijks, en toen kwam het gesprek dadelijk
op de graanprijzen, op den overvioedigen hooioogst, op de
duurte van het graan en op het mislukken van het fruit.
De sehoolmeester sprak over de hervormingen die door den
Oostenrijker waren ingevoerd en wist to vertellen dat Maria Theresia, dochter van den Keizer, trouwen ging met een Prins van
Lorreinen en dat ze dan zamen naar Belgie kwamen woven:
Zoo pratende had men weldra de smidshoeve bereikt.
Jan Hendrik Paulussen ontblootte zich het hoofd, keerde
zich om naar het yolk en zei
— Er wordt verzocht to bidden voor de zielelafenis van den
overledene Matheus Dirix.
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Na een poosje, gedurende hetwelk alles doodstil was, hernam
de lijkbidder :
— Nu een vaderons en een weesgegroet voor dengene onder
ons die het eerst zal volgen.
Dezelfde doodsche stilte heerschte andermaal.
Jan Meerlo, die vooraan zat, voelde iets in zijn binnenste
dat hem ongerust maakte. Hij bad niet, maar dacht eraan, hoe
fang het duren zou eer die eerst volgende vertrekken zou, en
wie het dan wel zijn mocht.
Jan Hendrik Paulussen stond op, zette zijn hoed op, wreef
met zijne twee handen te gelijk over iedere knie om het stof
weg te vagen en zei :
— De familie van den overledene laat u allemaal bedanken
voor het liefdewerk dat gij vandaag verricht hebt.
Mocht een van u alien het noodig hebben, dan kunt ge van
haar dienzelfden dienst verwachten.
Toekomenden Dijnsdag zal in de kerk een dienst plaats hebben
met uitdeeling van brood aan den arme. Al degenen die hand
hebben aangeslagen, heel de familie, al de buren alsook alien
die mede « Lev lijke » geweest zijn, worden verzocht binnen
te komen.
De geburen laten zich dat Been 'tweemaal zeggen. Er wordt
gedrongen en geduwd om binnen te geraken.
7--- Stoot zoo niet, riep Jan Hendrik Paulussen nog eens, daar
is eten genoeg voor alien.
't Heeft nu eensklaps den schijn als waren de boeren op een
kermisfeest.
Er wordt lustig geken en koffie gedronken. De hooge bergen
kramik smelten als sneeuw voor de zon, en de vlaaien verdwijnen als ware daar hekserij mede gemoeid.
Aan den doode wordt niet meer gedacht. Die ligt er ginder
netjes onder. Daar is over hem geweend en getreurd. In ate
fatsoen is hij gestorven en • begraven , hij heeft de eer gehad
die hem toekomt. Hij ruste in vrede, en late de achterblijvenden
nu ook in vrede eten en drinken.
De groote koeketel hangt in de keuken over den haard te
koken, en Katrien mocht nu zeggen, als hare voorgangster
Annemi dat zij, al zei ze het ook niet zelf, hare handen vol
had.
De groote koperen koffiepotten, die maar alleen in den oogsttijd en 'bij begrafenissen van het rek kwamen, reisden. onophou-
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delijk van den koeketel naar de tafels van wan. zij -na een
paar minuten alweer terugkwamen.
Na een half uur kwam er een weinig verpoozing.
De meest bezadigden stonden op, staken de pijp aan en gingen wat op het neerhof staan ronddrentelen in afwachting dat
alien gedaan ' hadden.
Dan zouden alien samen naar de Kroon gaan waar genever
met sulker gedronken werd en later 'naar den Helm waar een
half ton gersten en een half ton lambik to drinken waren.
Welctra was het koffiedrinken volbracht. In de keu ken stond
nog ruim genoeg voor een tweede lijkmaal ; dat zou den arme
to pas komen.
Langzamerhand ledigde zich de huiskamer. Simon en Jacob
hadden, even als de anderen, hunne pijp opgestoken en maakten
zich gereed om de lijkgangers naar de Kroon to vergezellen.
Everard stond in den hoek der schouw met zijne moeder to
spreken en scheen gansch vreemd aan het geen rond hem
omging.
- Komt, gij. Everard ? vroeg Oom Cornelis.
— Neon Oom, ik vind het beter bij moeder to blitven.
— Och, wat zou het ! Kom en doe zooals de anderen.
Moeder zal het hier wel zonder u gedaan . krijgen gij zult
toch de lieden niet alleen laten vertrekken, denk ik.
- Oom, ik vind het betamelijker op dagen als die van lieden
niet naar de herberg to gaan.
- Ge ziet wel, oom, zoo mengde Jacob zich in het gesprek,
dat hij zijn komediespel tot het einde voeren wil. Laat hem
begaan en als het zijne goesting is den scheinheilige uit to
hangen, moet hij maar zijn gang gaan ; doch als hij meent ons
daarmede to bedotten, dan mag hij wel weten dat hij het mis
yoorheeft
Everard antwoordde niet en bleef roerloos staan.
Everard, zei boer Cornelis, dat is niet wel. Doe gelijk de
anderen en ga me/6.
— Neon, oom, ik, ik zal niet gaan, antwoordde Everard beslist,
ik ga niet.
- Zooals ge wilt, zei Cornelis Dort af, en t daarop verliet hij
de smidshoeve.
In groepjes trokken de Buren op de Kroon af.
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Toen oom Cornelis met Jacob en Simon voorbij de vensters
gingen, zagen zij hoe Everard zijne moeder omhelsde.
— liebt gij van uw leven zoo'n ilikflooier gezien ! riep Simon.
Ziet ge hem daar staan dien labbekak
- Ik zeg u immers dat het een komediant is van de eerste klas,
hernam- Jacob.
— Betrouw menschen van zijn soort niet al te ver, zei boer
Cornelis, ik zie niet gaarne eon vent (lie zich als een wijf aanstelt en daar staat te huilen als een kalf. 1k zeg het u nog
eens, betrouwt hem niet.
- Neen, oom, slat hebben wij ook al gedacht. En dan, zijne
gekkerijen met het heksenjong, dat is ook niet pluis.
— Is het Roze Kate die gij bedoelt ?
- Wie zou het antlers zijn !
- Ja, ik heb Matheus in den tijd gewaarschuwd, maar daar
was niet veel zeggen aan hem. Hij wond zich dadelijk op en
dan was het vergeefs gepredikt, maar ik heb meer dan eens
bemerkt dat er jets op han:len was tusschen die twee.
— We zullen moeten maken dat het meisje van de hoeve
komt, zei Jacob.
- Ja maar, de nude heeft doen belooven dat zij op de hoeve
blijven moest.
- Ta, ta, ta, zei oom Dirix, de oude heeft zich niet meer
te bekommeren over hetgeen hier verder zal gebeuren of niet
gebeuren ; 't zijn nu uwe zaken en gij staat er voor in. Ook
moet ik u zeggen dat gij dien Jan Meerlo op de vingers moet
zien. Hij is uw voogd en zal u rekening te geven hebben bij
't einde van ieder jaar. Doch, daar zal ik wel bij zijn. 1k geloof
dan ook niet dat het daar is dat het hem haperen zal. Jan
Meerlo is te slim om zich met beuzelarijen op te houden. Hij
heeft andere inzichten.
— Welke, oom ? vroeg Simon met loerenden blik.
- Uw moeder is nog jong, antwoordde boer Cornelis, en men
weet niet wat gebeureu kan.
— Ja, oom,*rechtuit gezegd, hebben wij ook wel bemerkt
dat er jets omgaat tusschen Jan Meerlo en haar.
- Gij weet wel dat ze vroeger, voor haar huwelijk met
Matheus, kennis met hem had.
- Ja oom, en 't schijnt dat die kennis nooit gansch afgebroken
werd, grinnikte Simon.
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— Ik zeg u dat ge hem in 't oog houden moet. Weet ge wat
er anders gebeuren gaat ?
— Wat dan, oom ? vroeg Jacob.
— Dat hij, om te beginnen, heer en meester wezen zou op de
smishoeve. Dat gij als zijne knechten zoudt mogen blijve4 werken
en zwoegen en dan later . . . . Ha ha ha !
— Welnu, later, Oom ? vroegen de beide jongelingen te gelijkertijd.
— Later zoudt gij dan met hem mogen deelen ! . . • •
— Met hem deelen ? Hoe met hem deelen ?
— Wel, als Cornelia hem neemt, en ze is • er in staat toe,
dan kunt ge wel denken dat er een huwelijkskontrakt gemaakt
wordt op « Leven en sterven x en het deel, dat uwe moeder
volgens de wet wegschenken kan, dat zal Jan Meerlo wel zorgen
t'huis te halen. Ja t'is 'ne slimme vent die Jan Meerlo !
— Ja maar : hola ! Oom, zoo ver zijn we nog niet ! zei Simon.
— 't Zal komen jongen, 't zal komen. Heb maar geduld.
— En ik zeg u, riep Simon, dat het nog niet voltrokken is
dat huwelijk ! Zult gij daar ooit in toestemmen, Jacob ?
— Nooit !
— Wel, wat zijt ge toch nog nuchtere kiekens, gij twee, grin nikte Cornelis die met genoegen vaststelde hoe opgewonden de
tweelingbroeders werden, denkt gij dan werkelijk dat gij het
hun beletten zult !
— En waarom dan niet ?
— Och, kom, wat zijt gij toch onnoozel ! Jan Meerlo zal meester
worden op de smishoeve, laat u dat door mij gezegd zijn.
— Hij zal dat niet, schreeuwde Simon met een vloek.
— Kom, kom, jongen, wordt nu maar zoo driftig niet. De
menschen zouden weten wat er aan de hand is en ze babbelen
al genoeg over de smishoeve en over hare bewoners.
— Ik trek mij :de menschen niet aan en 't kan mij bitter
weinig donderen wat ze over ons denken of niet. Wij zullen
eens laten zien wie de baas op de smishoeve is, he, Simon ?
— Jai, broeder, wij zullen toonen dat het- erf het_ onze is en
Jan Meerlo mag zich « gedekt » houden, zoo niet......
— Hij alleen is de plichtige niet, drong Cornelis aan, en als
Cornelia hem geen Yoet gaf zou hij zoo vrijpostig niet worden.
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— Dat ze oppasse
—Ja, wee haar ! zoo zij dergelijke zottigheid in haar hoofd
gezet heeft ! sprak Simon op zijne beurt.
- Voorzichtig. jongens, voorzichtig ! Met geene yoortvarendheid te werk gaan of ge komt zelf in muizenissen. Ik weet wel
dat het een schandaal zijn zou moest een vreemde het erf der
Dirixen in hadden krijgen en ik ben de- eerste om naar middelen uit te zien om dat te beletten,. maar ik zeg nog eons
geene onvoorzichtigheid of wij meten alien slecht uit.
Zwijgen nu. We zijn bij de Kroon en de boeren staan voor
de deur op ons te wachten.
Het drietal tract de herberg binnen en, dadelijk, begonnen Jacob
en Simon driftig genever te drinken.
Walkiers zag dat er jets voorgevallen was tusschen den oom
en de beide neven en hij bemerkte hoe Cornelis de jongens tot
drinken aanspoorde. Iiij besloot ze goed in 't oog td hOuden,
want hij vreesde wel dat er weer jets broeide dat niet in den
hack was.
Van de Kroon trok men naar den Helm waar de slemppartij
werd voortgezet zoodat, in den namiddag, de eene gebuur na den
anderé sterk aangeschoten naar huis -waggelde.
Gelukkiglijk lisp (lien dag alles zonder vechtpartij ten einde,
jets wat zeker voorgevallen ware zoo Simon en Jacob niet op
de uitvaart van hun eigen vader gedronken hadden.
Ronk vijf ure zwijmelden zij eindelijk naar
nadat Walkiers en Lambert reeds.me.ermaals hadden aangedrongen om
niede te krijgen.
Dat ze voorzichtig weze ! mompelde Simon, 't zal haar
rouwen.
De duivel zal hen allebei halen, zoo ze het in hun kop
krijgen die gekheid door te drijven.
Ja, hij zal ze halen en spoediger clan ze het meenen, herlialri Simon.
Walkiers en Lambert keken elkander beteekenisvol aan.
De breeders grommelden nog eenige onverstaanbare woorden
en spraken Coen vender geen woord meer.
Eenigen tijd later lagen ze onder den notebOom te ronken
en sliepen daar hun roes nit, joist op dezelfde plaats waar Matheus Dirix Brie dagen vroeger den laatsten snik gegeven had.
Dat waren. de twee jongens welke dien dag hun eigen vader
begraven hadden !
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Eene Lieidevertilaring

p een stoel, voor de z ware eikenhouten , leas met
'glazed deuren, waarin het porcelein - en glaswerk
staat; staat Katrien en neemt -de tassen met roode
bloemen, de geel en blauw gestreepte tellooren een
voor een aan van, Roze Kate, die naast Naar op den vloer
staat met een gnoten tateldoeli in de hand waarniede zij Lassen
en tellooren zorgvuldig afvaagt.
De ondergaande zonne werpt hare roode stralen door de open.staande vensters, *en brengt eene zonderlinge tint over de- voorwerpen in de huiskamer.
Lehei ! Juchei
't Is in de Mei !
Koekoek I Koekoek
Roept in het woud
Roept in de velden

Roept op de heide
Koekoek ! Koekoek !
'Os in de Mei I

zingt Katrien terwiji zij met voorziclatigheici de gereinigde potters
en schotels weer op hare plaats stelt.
— ARO vroolijk, Katrien, zegt Roze Kate, lustig als eerw
vink.
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Ja, als eene vink zegt Katrien, mar de vink zit in de
kooi ! 't Is niet plezierig op de smidshoeve.
Katrien, al is het ook niet uitgelaten vroolijk hier, dan is het
hier toch . nog beter dan op menige andere plaatsen.
Dat blijft te bezien, antwoordt Katrien de vuisten op de heupen zettend. Sinds de meester dood is, 't is nu tien maanden
geleden tien .— of . elf, ja, elf maanden is 't geleden dat de
meester stierf sinds is het hier nog veel droever geworden dan eertijds.
Roze Kate zucht en blijft wrijven en herwrijven op de sauspan die zij in hare' handen ronddraait.
— 't Schijnt dat het voor vandaag is, niet waar, Roze ? vraagt
Katrien eensklaps van toon veianderend.
Wat voor vandaag*?
- Moet . Jan Meerlo niet komen ?
— Jan Meerlo, . . . . . zegt- Roze Kate als verschrikte ze voor
dien naam, ja, tech . . . . •
-'t Is een- fëestdag vandaag, ging Katrien voort, en men
zott - bier wel aan 't huilen kunnen gaan, zoo vroolijk is alles
gestemd,
Gij overdrip, Katrien.
- Neen, Roze, "t is hier niet om uit to houden, ik blijf bier
Diet wonen.
Hemel - brenge bier wat vreugde in huis !
— Die vreugde zal toch - met Jan Meerlo niet bi-nnenkomen.
Vroeger moesten wij het porcelein maar alle jaren eens kuischen
met den grooten schoonmaak ! En nu nog een extra omdat dien
Jan Meerlo afkomt
— 't Is imm6rs zoo'n groote mwite niet, Katrien; op een omzien hebben wij gedaan.
- Ja, dat zeg ik niet, en ik geef er ook niet om al moest het
alle weken gebeuren. Maar dien Jan Me- er/ lo kan ik niet uitstaan. Ik voel mij niet op mijn gemak niet hem, en ik begrijp
maar niet hoe 8 de meesteres in zoo'n huwelijk kan toestemmen.
Gij praat te veel, Katrien, laat ons doorwerken, want 't
worclt al ,donker.
= Inderdaad, en tegen dat het geheel d'uister zal zijn, zal
MéerT6 daingeframpeld komèn. Hij is zeker beschaamd dat de
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menschen hem zouden zien, daarom durft hij in den "dag niet
komen. Hij komt om het » jawoor'd » niet waar, Roze ?
- Ik geloof het.
— Wel ja, dat is zeker. Matheus Dirix moest eens nit _zijn
graf gekropen komen. : wat zou. die staan te kijken !
- Katrien, zwijg !
- Och, 't is maar een manier van spreken, maar kwam zijn
geest • hier eens terug, wat zou hij stom staan teigapen dat hij op
deze wereld zoo spoedig vergeten. werd.
- Zwijg, Katrien, zeg ik u, ik kan zoo niet hooren spreken.
- Hij zou toch een vies gezicht trekken.
— De ineester zaliger kon Jan Meerlo goed lijden.
— Ja, amdat hij ook zoo'n schraperige vrek is als hij zelf
altijd -was.
— Maar, Katrien, zijt ge nu toch niet beschaamd zoo over
een doode te spreken ! Laat hem in vrede rusten.
— 1k zeg immers geen kwaad van hem. Die twee lieve zoontjes,
Simon en Jacob, dat zullen twee lieve suikerkindekens wezen voor
hunnen nieuwen vader !
Ja, waarachtig, Jan Meerlo zal er genoegen van beleven.
Gisteren was het wederom de gewone vechtpartij. Maar nu
hebben ze gevoaten, gevochten . . , . . . dat het bloed in de
straatgoot stroomde. Ze waren zat 'lij k beesten en gingen .te werk
Ms bezetenen. Wat daarvan komen zal dat mag Ons Lieve
Heer weterl, maar in alle geval niets goeds.
— Katrien Monk op dit oogenblik cone stem in den gang.
- Ja, thee,steres, 't is goed we zijn juist klaar met ons werk.
kom dadelijk.
Katrien springt van den stool, stroopt zich de mouwen
wat op en gaat naar de *deur terwij1 Roze Kate voortgaat met
afvagen en rangschikken.
Katrien trekt de dour open en ziet in den gang Cornelia.
— Nog eene frissche vrouw, mompelt Katrien, ze heeft zich
opgeschikt voor vandaag. Zij waclit immers haar lief !
Nauwelijks had zij de kamer verlaten of Everard trad binnen.
De jorweling zag er bekommerd uit ; het hoofd hing hem op
de Borst en zuchtend treedt Iiij naar Roze Kate toe.
— Nog niernand bier ?
- Neen, nog -niemand, Everard, zegt Roze, terwiji zij bezorgd
naar Everard- blikt.
- Dat verwondert mij.
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— Jan Meerlo moet immers eerst binnen een half uur komen,
Everard.
— Gal nog te vroeg zijn, antwoordt Everard mompelend.
- Gij ziet er ontevreden uit, Everard.
- Daar zijn toch ook wel reden toe, Roze.
— Is het wegens dat huwelijk Everard ?
Laten wij er over zwijgen, Roze. Zeg mij eens, gelooft gij
aan waarzeggers ?
- Aan waarzeggers, God waarom vraagt gij zoo jets, Everard ?
- Gelooft gij _eraan, Roze Kate ?
- Waarachtig, ik weet het niet ! en gij Everard ?
Ik niet.
Dan
geloof ik or natuurlijk ook niets van. GO zijt zoo ge—
letterd en als gij aan jets Been geloof hecht, dan doe ik het ook
niet. Maar waarom vraagt gij dat toch ?
- Luister, Roze. Dezen morgen ontmoette ik eene vreemde
oude vrouw met drie kinderen, eenen aap en vier honden. Het
troepje zag or zoo ellendig uit dat ik de vrouw vijf stuivers gaf.
Zij zag mij dankbaar aan en vroeg of ze mij eens in de hand
wou lezen.
Waarom kwam ill dat oogenblik de zucht in mij op van het
aanbod der vrouw gebruik te maker ? Waarom bekroop een
zonderling gevoel van angst en nieuwsgierigheid mijn hart ?
ter ik een antwoord geven kon, had de oude vrouw mijne
hand gegrepen en bekeek ze nauwkeurig al de lijnen derzelve.
Na eene ruime poos zwijgend die lijnen in hunnen grilliggen loop
te hebben gevolgd, zag ik hoe haar gelaat betrok. Dit voorspelde niets goeds.
- Wat best gij daarin ? vroeg ik.
De vrouw schudde het hoofd.
- Droef! zei ze na eene wijl, droef is uw lot.
— En welk is dat lot ? vroeg ik.
- Gij zult eens in groot gevaar verkeeren ; en, op het punt
gered te worden, zult gij toch gansch verloren zijn.
Everard wat beduidt zulks ? Zijt ge clqarom zoo clroef ?
Ik, ik lach met waarzeggerij hernam Everard, maar
't was hem aan te zien dat zijne gemoedstemming die woorclen.
tegensprak,
- Waarom is het dan dat gij bedroefd zijt ? vroeg Roze Kate.
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— Ik had dezen nacht eenen drown, en die droom kwam
joist overeen met de voorspelling der waarzegster.
— Wat droomdet gij ?
— Ik lag in een stroom, spartelde in het water, worstelde
.tegen de golven die mij reeds verscheidene malen verzwolgen
hadden. Elk oogenblik meende ik in de diepte te zullen -wegzinken . . . . .
Boven mij zweefde eene gedaante . .. die gedaante nam
uwe vormen, uwe trekken aan, Roze . . . . ja, gij waart het die
.
mij wildet grijpen . . .
.
— En, vroeg Roze Kate hevig ontroerd, redde ik u uit dien
stroom ?
— Helaas ! neen. Ili zonk in de diepte, en bloedroode tranen
zag ik aan uwe oogen ontspringen.
Everard zwijgt en zucht nog dieper dan zoo even.
— Maak u om dien drown Loch zoo bekommerd niet, gij zeidet
mij zelf zoo dikwips dat droomen niets antlers is dan bedrog.
— Ja, maar soms kunnen ze ook vreeselijke werkelijkheid
worden . . . . Wie weet welke sombere toekomst ons boven
het hoofd hangt.
Op die bange verzuchting weet Roze niets te antwoorden. Ook
EverA,rd blijft eene image poos stilzwijgend. Hij heeft zich op
een stool laten zakken en kijkt starrelings . naar den grond.
Eindelijk richt hij het hoofd op en zegt :
— Roze, gij zijt mijne zuster niet
— Och neen !
— Spijt u dat ?
-- Ik wilde wel uwe zuster zijn !
— Ja, dat ware goed. Moeder hertrouwt, alles zal bier scheiden,
en \vaar ga ik dan en gij ?
— Wel waarom zouden wij niet blijven waar wij zijn ?
Is moeder Cornelia niet altijd goed geweest voor u en voor
mij ?
— Ja Roze, dat is ze. Maar nu ze aan hertrouwen denkt, is
het alsof zich hare genegenheid van ons aftrekt. Telkens en telkens
weer denk ik aan u , gedurig ben ik met u bezig : in huis, op
't veld, in de kerk, overal. Zou-dat ook zoo_ zijn indien gij mijne
zuster waart ?
Roze Kate beziet Everard met innige opgetogenheid. Wat
hoorde ze hem gaarne alzoo tot haar spreken !
-- Ja, Roze, ging hij voort, om u maak ik mij bekommerd,
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en 't is omdat ik daarbij steeds. aan u dacht, aan uwe droefheid,
aan uwe smart, dat ik zoo weemoedig werd. -Mijn Broom en
dan dat . tooneel van dezen morgen, ik kan het niet helpen,
heat mij weemoedig gesteind.
- Och, Everard, verjaag- nu die zwarte gedachten- toch en
luister liever wat mij dezen morgen wedervaren is.
— U, Roze ?
- Ja mij, maar ik heb toch claarom geene waarzegster ontmoot !
- Plaagster ! Welnu, vertel mij eens -wat gebeurd is.
— 0, ik heb gelachen, Everard, •artelijii gelachen.. Jammer
dat gij daar niet bij geweest zijt !
Men had mij verteld dat er zooveel armoede was bij Rikske
Jans, den mandemaker.
ik zei zoo in mijn eigen dat ik iat wel eens zelve zou onderzoeken. Ik had sedert ling gespaard en weggelegd zoodat ik van
1.anerhand een ducaton (1) bijeen gekregen had. Ik ga niet
kermissen, ik kon toch mijn ducaton niet verdansen ! En ik
naar den winkel 1k kocht brood en vleesch ; en daarmede naar
den mandenmaker !
God ! Everard, wat een armoede ! Nooit heb
zoo lets gezien.
De vrouw krank t bad, en zeven puitjes van kinderen
Maar toen de kinderen vleesch en
brood Zagen begonnen ze
kraaien
van
plezier.
te
't Was ass ware Ons Heere zeifin 't huizeken gekomen. Dadelijk waren de kinderen aan mij gewoon, en 't kleinste, een aardig
lief manneken, kroop lachend op mijnen schoot ; doch het had
zijn handjes zwart gemaakt aan den kookpot die boven den
uitgedoofden haard hing, en 'L streelde mijn gelaat met zijne zwarte
pootjes ! Maar toen halt ge kinderen moeten hooren ! Heel
mijn gezicht was vol zwarte strepen ! En kraaien dat de kleine
dozen, en giggelen ! De oudste bracht mij een spiegelken dat aan
den muur hing en daarin moest ik mij bezien. Toen ik mij zoo
beschilderd zag, toen heb ik gelachen, Everard tranen gelachen
ik en de kinderen, de varier, de moeder, heel het boeltje lachte
dat het schokte. God, dat was een plezier ! En nog eens lachteRoze dat -het werkelijk een genoegen was
Naar aan te zien.

(1)

36 stuivers oT 7. 20 frs
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Everard straalde van geluk terwiji hij het meisje met stomme
bewondering bleef aanstaren.
- Roze riep hij, eensklaps rechtstaande en haar de handen.
vattend, Rote, lieve Roze, gij moet mijne vrouw _worden.!
— De toaa, do oppwon de hartelijke innigheid waarop
Everard die woorden s-prak, zeiden duidelijker nog dan die
woorden zelf hoe rechtzinnig zij waren.
1k, uwe vrouw riep Roze opgethgen.
Jar gij, gij
- Denkt gij er aan Everard ..... stamelde het meisje
wiens hartje zoo ontstuimig aan 't kloppen ging dat heel haar
lichaam ervan beeffle.
riep Everard ontstuimig, ik denk eraan, dag en nacht.
1k denk aan niets anders, aan niemand anders. U Roze wil ik
tot vrouw, u, u, geene andere.— Ik, -een arm meisje die niets bezit . . . • • • •
— Gij hebt een hart, Roze, een hart als goud, roept Everard,
haar het woord afnemend. Gij moet toestemmen, Roze. Wie zou
u meer kunnen liefilebben dan ik, wie zoo u gelukkiger
miken ? Ik iou van verdriet, wegkwijnen als sneeuw voor de Ain
indien gij weigerdet. Maar ge zult niet weigeren, niet waar, Roze?
Waarom zoudt ge mij afwijzen ? Ben ik niet altijd uw broeder
geweest, nog jets meer zelf Ilerinnert gij u 'nog hoe vroolijk
wij samen stroeiden en lachten vroeger, eer het ongeluk over
de hoeve kwam ? En toch, sedert booze menschen vader kwamen
opstoken tegen ons en wij gedwongen werden elkander 'onopgemerkt
voorbij te gaan, leerde ik u nog meer liefhebben. Telkens
mijne ,broeders u een bits woord zeiden, u plaagden of u
scholden, ergerde ik mij op cone wijze die alleen door het teederste
gevoel ingegeven was. Gij waart voor mij een geheiligd wezen,
Roze, waaraan niemand raken mocht zonder dat ik in mij vet-ontwaardiging voelde ontstaan. Zou dat zoo geweest zijn indien ik
u niet nit het diepste van mijn hart lief had ! En gij zelf hebt gij
die liefde steeds geraden, gevoeld, in al mijn doen en later ?
Hebt gij er ooit aan getwijfeld een enkelen stond, eon enkel
Oogenblik ? Doch, neen, antwoord mij niet.
't Gingen als mij to ondervinden wat liefde is, dat zoo zalig
gevoel : onbewust lag het in u, grocide het aan en bezielde weldra uw gansch wezen, straalde van u uit in al uwe daden,
deed de vogeltjes vroolijker zingen, het beekje zachter murmeIan! De weiden werden groener, de hemel word blauwer, uwe
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schapen werden blanker en huppelden nog vroolijker om u heen.
Leg, Roze, was dat niet zoo ? Hadt gij, wanneer ge in Gods heerlijke natuur uwe kudde dreeft, niet vaak een gevoel van veel
weemoed en veel innige aandoening tevens ? en was het u dan
niet te moede alsor gij al het door God geschapene, menschen
en dieren, boomen en planten, de zon, de beken, de veld,en en
de bosschen dubbel lief kreegt ? .
....
Everard heeft met zooveel ,gloed, zooveel begeestering gesproken dat Roze er de tranen in de oogen van heeft. Ze is
ontroerd, en kan of durft niet spreken wat Everard ook thingt
en praamt.
- Och. . . . . .
Verder kwam ze niet. Haar gemoed was to
te overkropt
van herinneringen en van liefde.
Zalige stond
Plotseling echter onderbroken door eene schorre stem die van
het binnenhof door het open verster dringt :
Ne minuut ! ne minuut, enkel in en uit !
Die stem verdreef dadelijk alle poezij, alle liefde.
't Was de stem van boer Cornelis die de tweelingbroeders
naar binnen riep, denkelijk om eene of andere zaak met hen at te
handelen.
- Dat is oom Cornelis, zegt Everard wrevelig ! Ik blijf hier
niet. Waarom verschUnt die telkens als wij van liefde spreken ?
Roze, zegt hij nog terwijl hij naar 'de deur gnat, zult ge deiiken
op hetgeen ik, zeg ? zult ge ? toe zeg !
Het meisje nu nog heviger ontroerd. Zij weet niet hoe lucht
geven aan haar overstelpt gemoed en, de handen vouwend,
brengt zij met geweld het eenige woordje uit dat al hare gevoelens vertolken moet.
— Och . . . . komt het hartstochtelijk over hare lippen terwij1 Everard zich haastig verwijdert om oom Cornelis niet in
het gemoed to treden. Een stolid later treedt de oude boer in
de kamer, door Simon en Jacob gevolgd.
Roze Kate sluit de kast en ziet het onheilspellend drietal binnen treden.
Geen enkel groet haar, maar alien werpen haar blikken toe
die van haat getuigon.
Het meisje voelt zich geenszins gerust en zij haast zich insgelijks do kamer te verlaten.
Waarom sloeg de angst haar eensklaps. om %het hart ? zij ging
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om de kamer te verlaten, maar zij was zOo zeer ontsteld dat zij,
in plaats van naar den gang to gaan, in de kamer van Cornelia
trad.
Geen der drie mannen sloeg acht op haar, zij bleven in de
kamer

DERTIENDE HOOFUSTUK

#

He Iiisdaati is beslist

acob en Simon hebben ieder een stoel van onder de
tatbl uitgetrokken en zetten zieh, terwiji Cornelis
staan blijft en als in sombere overjeinzingen version den naar Roze Kate omblikt.
Precies een zwarte kat, mompelt hij. 't Was noodig
die van de straat op te rapen. Daar zal nog jets, van voort-.
komen dat ons alien noodlottig wordt.
Vervloekt de gekke zwakheid van Matheus die toeliet dat
Cornelia ham . uit de brandende hut haalde, anders
Wat mompelt ge daar, oom ? vroeg Simon terwij1 hij zijn
broeder met den elleboog aanstiet.
—_ 1k ? . ..... zegde Cornelis verschrikt, ik zeg niets,. neen
niets. En wat- hebt gij mij te zeggen ?
Wij wachten tot wij het .doel van uw bezoek kennen.
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Gij komt zeker om de verloving bij to woven. Gij weet
dat Jan Meerlo dezen avond komt om het huwelijk to bespreken.
— Zoo, ze, hertrouwt dus Loch, grinnikt boer Dirix, als verneemt hij thans voor de eerste maal wat hij sedert maanden
wist, en gij, gij hebt dat zoo - ver laten komen Ge zijt niet
meer waard dan ge krijgt.
Simon, noch Jacob antwoorden ; zij kijken echter elkander
loerend aan als hadden zij hun geheim plan.
Ik kwam hier, gaat Cornelis voort, om u de tien schapen
to betalen die ik gekocht heb. Hier is 't geld. En nu zeg ik u
dat gij verder nieuws van mij hooren zult. Ha, ze gaat trouwen
de feeks, ze meet een man hebben ! 't Is iets propers ! Matheus
is pas tien maanden flood en ik zou wel eens willen weten
hoever zijn lijk al gevorderd is. — Hij krijgt dus een opvolger
en die neemt niet alleen zijne vrouw maar ook zijn goed, zijne
smidse, zijne landerijen, zijn vee en zijne kinderen Waarachtig,
waarachtig, 't zal hier gaan mooi worden en gij hebt dat
kunnen laten gebeuren, gij ?
De twee broèrs laten oom Cornelis uitwoede p . Geen van -beiden
verroert.
Hoort gij het niet, zoo gaat de oude' boer voort, hoort. gij
't niet dat het erfgoed der Dirixen gaat xerbrokkeld worden !
Zie zoo : hij neemt in den hoek der schouw een lange harde
grashalm waarmede de pijpestelen gereinigil worden, en gaat
clan terug bij de tafel zitten.
— Let nu op, zegt hij, hoe het met uw goed gaan zal. Hier
is het erf. Het wordt verbeeld door den heelen stroohalm. Dat
is thans uw gezamentlijk goed, het hoort u toe, u alleen.
- Natuurlijk, bromt Simon.
- Ja, maar dat zal spoedig anders worden, mijn jongen,
grijnst Dirix; Let maar eens op. Uwe moeder trouwt, zij gaat
eene nieuwe gemeenschap van goederen aan. . . .
— Halt, 't is nog niet geschied, schreeuwt Jacob met de vuist
op tafel slaande, wij.
.
Simon echter heeft hem zoo geducht met den elleboog aangestooten dat hij dadelijk inziet hoe hij op het punt is eene
onvoorzichtigheid te- begaan. Hij blijft dus midden in 'den begonnen zin steken.
— Ja, altijd 't zellde liedeken, grinnikt Cornelis Dirix, maar
is thans to laat, mijn jongen. Op de begrafenis zwoert gij
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beiden ook dat het huwelijk niet geschieden zou, en nu zijn wij
op den verlovingsdag.
Gij zult er dus maar stillek:ens den kop moeten bijleggen en
later, krijgt ge dan uw broksken uit het erfdeel. ik breek
den halm in twee. Eene helft is voor Cornelia en voor haren
nienwen man ! De andere helft is voor de kinderen. Wanneer
ge later meerderjarig wordt, dan hebt gij het recht uw deel te
vragen en dan krijgt ieder van u een derde_ van de helft ! De
andere helft blijft ongeschonden. Komen er kinderen in het
tweede huwelijk, dan erven die alles. Kamen, er geene-_dan.
krijgt Jan Meerlo, in geval van lang. st leven, de helit van die brok
Zoodat hij -op slot van rekening altijd het grootste deel
krijgen zal van het goed waarvoor uw vader, uw grootvader,
ik zeif en gj -Leiden zoo hard geslaard en gezwoegd hebben. net
choonste erfgoed van vijf uren in de rondo zal vermorzeld zijn,
In.- handen geraken van vreemde luizen die u "t vel van 't lijf
zuilen komen vreten. Is dat geen schande ? Is dat te verdragen ?
't Erf bleef drie honderd jaren lang ongeschonden, en als er
verandering aan kwam dan was het ailedn om bet uit -te brei-,
den, groater, betr te maken En nu ! Leg nu !) Zijt ge niet
beschaamd van de familie der Dirixen te zijn ?
Simon zat nijdig op het mondstuk van zijn pijp te knabbelen.
Jacob was woedend en stand telkens op het punt zijne woede
in scherpe bewoordingen lucht to geven. ITO bedwong zich
-echter hetgeen hem niet dan met de grootste inspanning van
kractiten gelukken mocht.
- Waarom moot ze hertrouwen ? riep Cornelis, waarom ?
Denkelijk omdat ze een man hebben wil, zei Jacob.
Ja,
en nog om jets anders, hernam Cornelis. Zij wil Meerla hebben, Meerlo moet ze hebben omdat ze hem . een deel van
het goed wil op zijn kpie6n gooien.
Zij heeft 'then Jan Meerlo altijd gaarne gezien, ze is zot van
hem en in hare zottigheid zal ze haar eigen kinderen niet ontzien. Ze ,zal u bestelen ; ja, 't is u berooven van hetgeen
rechtmatig toekomt. En gij verdraagt dat Gij laat dat gebeuren?
1k, ik zet hier geen voet meer. Ik brak liever mijn knoken
dan hier nog een voet over den dorpel to zetten. 't Good, dat
ik- nog in onverdepldheid met u hob, zal ik opeischen, dat kunt
ge wel denken.Wat ik er later meedoeh zal,- dat zal afhangen, van ...
maar het overlaten aan mannen, die geen manathi, maar flauwhertige lummels zijn, zoo gek zal ik niet wezen t
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— Oom, nu is 't genoeg, nu is 't genoeg zeg ik u, zoo stuift
Jacob op. Wie meent ge met die flauwhertige lummels ? Is dat
op ons gemunt ? Dan zullen wij u spoedig bewijzen dat wij
geen lummels zijn.
— Zwijg, Jacob, bevool Simon opstaande, oom heeft gelljk. 't Is
een schande wat hier gebeuren gnat, maar wat kunnen wij het
helpen ? Als ze nu eenmaal trouwen wil, kunnen wij het haar
toch niet verbieden.. Zij is hier de meesteres.
7--- Ja, dat is het ? riep Cornelis. Zij is de meesteres op het
erf der Dirixen. En wat heeft ze inéegebracht als ze met
Matheus , trouwd ? Veel te weinig ! Naar daar was -geen houden
of zeggen aan hem !
Hij moest heur hebben !
Zij nam hem voor zijn geld en rekende vooruit dat hij toch,
wel de eerste van de twee vertrekken zou, want hij was twintig
jaar ouder dan zij. 't Is altijd een schijnhijlige geweest
die met booze streken omging. Vie bracht Roze Kate hier in
huis ? Zij. Wie draaide Matheus rond haar hand gelijk zij wilde ?
Zij. Wie droeg hier de broek ? Zij ! En dat alles met zulke
geslepen manieren dat de menschen haar altijd langs den
schoonsten karat te zien kregen en haar voor eene doorbrave
vrouw hielden.
En nu gooit ze uw eigen goed te- grabbelenaan een vreemde,
aan iemand die uw meester worden zal, de meester over hare
bloedeigene kinderen ! En weet ge waarom ze zoo handelt ?
Weet ge het, zeg, gij Simon en gij Jacob, die hier de smis aan
den gang houdt en dus het zwaartste werk verricht ?
Terwij1 hij sprak, was de grijsaard met grijnzend gelaat en
de armen 9ver de borst gekruist voor de tweelingbroeders komen
staan.
Toen hij bemerkte dat zij zwegen, ging hij voort :
Zij trouwt, zegt ze, omdat gij haar daartoe dwingt I
— Wij ? riepen nu Simon en Jacob to gelijk.
— Ja, gij ! zei Cornelis met nadruk, gij zijt te wild en to
loszinnig van card om het « gedoen 0 voort to zetten. Gij zijt
twee dronkemans, twee zatterikken, twee vecfrters die tot niets
gold zijn clan om genever to zuipen en schandaal to verwekken
-- Dat is gelogen ! riep Jacob.
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Zeg dat aan haar, die 't rond vertelde, sarde . Cornelis.
Aan wien heeft ze dat gezegd ?
Aan mij.
Gelogen ! riep Simon op zijne beurt.
Nu moet er nog bijkomen dat ge mij voor een leugenaar
scheldt, knarstte de onheilspellende grijsaard,
— Ik bedoelde het zoo niet, zei Simon, ik wilde zeggen dat
wat zij over oils gedrag zeide gelogen was. Het gelaat van
Dirix- klaarde een weinig op.
- Dat wist ik ook, ging hij voort. Maar ge moet een reden
hebben om hare schanddaad te verbloemen, te verschoonen. .Bij
mij pakt dat niet, want Cornelis Dirix is met van gisteren op
de wereld. Zij moet nen man hebben, dat is het hem. Ili ken
haar, ik -lien hare heele familie, allemaal schobbejakken. Eerst
dacht zij aan Jan Meerlo, omdat ze hem begunstigen wit, maar
moest die morgen doodvallen, overmorgen nam zij eenen. anderen
En zoo komt het dat niet Jan . Meerlo, maar zij alleen de,
schuld is van hetgeen hier gebeuren. gaat. Ja, zij, zij alleen zal
hier alles doen vernietigen.
Zijt gij hare zoalls niet ? Lunt gij niet krachtig werken en
hebt gij de p ulp van Jan Meerlo noodig om- de zaken te regelen ? Kon een van u, zooals uw vader het gevraagd heeft,
later aan de anderen hun deel afkoopen en zoo het erf
ongeschonden houden- ? Maar neon, dat- wijf moest een man
hebben
Hare zoons moeten een meester krijgen die hen onder zijn
hiel kunne leggen. Wraakroepend is het, wraakroepend en
ik, ik zou haar den kop kunnen inslaan !
S imon schrikt op bij die laatste woorden, als vonden zij in zijn
eigen gemoed een zonderlingen weerklank, als waren zij de uitdrukking van zijn eigen gevoel dat hij in 't diepste van zijn hart
begraven en voor elk vermoeden veilig waande.
Hij kijkt eerst haar oom Cornelis die in de grootste opgewondenheid door de kamer heen en weer stapt. Daarna valt zijn
blik op Jacob.
Eene pons staren die twee zich sprakeloos aan-. Uit Itlime
oogen echter schieten blikken aan die van verscheurende dieren
gelijk. Haat is het die gloeit in hunne oogen, haat bekwaam t,ot
alle-s, tot- misdaad ...... tot moord. . , . . . .
Dat Gods vloek haar treffe roept Cornelis nog, terwijl hij
de dour nAdert. Dat de geest van uwen armen vader elken nacht
-
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vers3hijne voor haar sci nn . hlijk bed ! Jonpas, ik b3klaa,g u,
doch hier, hier in dit lulls ziet men mij nooit weer !
Een rick, eon snak en de deur vlidgt achter den woedenden
man dicht !
De tweeling,broeders blijven alleen alleen met awe plannen
van wraakzucht . . . Jacob is 't venster genaderd ; hij steekt
zjne Oh) wen en met somberen blik tuurt hij naar buiten
't veld. Simon staat b:i (le s,;liouw en blikt strak in den haard.
Geen van beide ziet do gedaante die in de deur der kelderkamer verschijnt;
Een -beeld der ontzetting gelijk, dbodsbleek, de oogen stralend
van een onbeschrijfelijken angst, blikt zij beurtelings naar Jacob
en Simon. Geen- wooed van het gesprek is haar ontgaan. Zij
heeft gesidderd bij de akelige verwenschingen van den ouden.
Cornelis -doch in bet zonderling trillen, zijner stem heeft zij gehoord
wat zijn inzicht is !
Hij is lieeng-ega,an op bet oogenblik dat hij veronderstellen
kon den haat bij do tweelihg,sbroeders tot waanzin gedreven to
hebben. . . Op de toppen tier teenen haast zich Roze Kate naar
de deur die uitgeeft in den gang. Nog eens overtuigt zij zich
dat geen der brooders haar bemerkt heeft en verdwijnt dan
-vluchtig door de geopende deur.
Verschrikt keert ?iich Simon eensklaps om.
- Wie is daar ? roept hij, den blik op de deur gevestigd.
- Wordt ge gek ? zest Simon.
— Hoiardet gij niet dat er iemand aan de deur was ?
- Neen.
— Het soheen mij dat ik iemand hoorde in of uitgaan.
Verbeelding.
— Neon, geen verbeelding, ik hoorde duidelijk de deur toegaan.
— We zijn alleen, Hebt ge gehoord wat oom Cornelis zei ?
- Ja, dat heb ik.
— He wel ?
— He wei ?
Hij zou haar kunnen den kop inslaan, zei hij.
Ja, dat zei hij.
Beiden zien elkander diep in de oogen en- verwijderen zcih daarna, de eene reehts, de andere links. De diepsth stilte heer6cht. Aileen*
het -filiken van het groote uurwerk hoort men in de duisternis.
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Jan Meerlo

ij.t ge ixereed, Bert
Ik steek mijne pijp aan en ik kom, antwoordde
Bert Meerlo, maar ik zeg m nog eens dat ik meega
tegen miju dank. s Dat huwelijk vind ik aartsdom en
gij. zult er u vroeg of laat over berouwen.
—

Dan maar zoo laat mogelijk, - Mate Jan Meerlo, meent ge

dat ik niet weet wat
doe ?
Ran zijn dat gij weet, ik en Rik weten , het
—
ook. Met ons gedrieen hebben -wi ej hier altijd term gewerkt en
we zijn er -God-dank goe,d mée vooruitgegaan.
Werk genoeg in de smis ; akkers zijn van de sleehtste
niet alio jaren een stuk land of weide bijgekocht en nu gaat
ge hier eene vrouw in huis brengen die ik. weet niet hoe te
werk zal gaan.
Ik zeg' u immers dat zij op de smidshoeve blijft en dat hier
niets veranderen zal.
— Ja, dat kennel' with maar als het er zal op aankomen
deelen, en dat zal wei moeten, clan wordt ons erf verbrokkeld
en 't goed is gesehonden.
— Bert, aanziet g,e
inderdaad voor zoo dom, dat ik war:kelijk, zoo lets uitvoeren zouy Meer dan honderd jaar duurt het
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dat de Meerlo's tegen de Dirixen hebben gekampt om 't schoonste
good. Met hard werken zijn de twee familieen allebei vooruitgekomen, maar tot nu toe was het erf der Dirixen toch het
schoonste. Thans echter zou er wel eene keering in lien toestand
kunnen komen.
Matheus heeft zich zelf op het kerkhof gebracht. Hij zei het
nog voor zijn flood, als ik hier niet meer zijn zal dan is de
kop weg. De « tweeling >> zal hier alles ten onder brengen en
110 vroeg mij dat ik de voogdij over die twee Wilde kapoenen
zou aannemen. Hij wist niet hoe dit troef gespeeld was in mijne
kaarten, want ik had mijn plan.
- Een aardig plan, mompelde Bert.
- Een gek plan, voegde Rik daarbij, die joist van de kelderkamer kwam.
Ik trouw met zijne weduwo, ging Jan voort, zonder op de
bemerkingen der twee broeders te antwoorden. Als voogd heb
ik het gezag over de goederen, als echtgenoot over de vrouw
en als vador over de kinderen.
Ik wil :Cornelia, ja ; doch, ik wil ook Dirix' smidse hebben
en de rest ! Ja, de rest vooral. 'k Was er altijd nijdig van, dat
beken ik, en nooit zou ik hebben durven hopen dat er eens een
dag komen zou die mij in staat zou stellen in 't bezit daarvan
to geraken. Ik was woedend dat de Meerlo's • voor die van de
smidshoeve moesten onderdoen en ik verkropte mijne afgun'st.
Nu sta ik op het punt mijne stoutste wenschen verwezentlijkt
to zien, heer en meester te worden op de smidshoeve. De
Meerlo's zullen de bazen zijn !
- Ge spreekt voor uw eigen, rnaar niet voor ons, zei, Bert.
Neen Bert, ik spreek ook voor .u, ook voor Rik.
1k zal u mijn deel in de smis verkoopen en gij met u getwee
blijft hier de meesters, is dat niet schoon ?
- Zult gij dat doen Jan ? riep Bert eensklaps van toon veranderd ?
- Ja, dat zal ik. Daags voor mijn huwelijk gaan wij bij den
notaris en terzelfdertijd als die mijn huwelijkskontrakt opstelt
zal hij ook de verkoopakt mijns deels in waders smidse maken.
Gij zijt een brave vent, zei Rik.
- Ik wist wel dat gij ten lang6n laatste mij toch wel zoudt
moeten. goedkeuren.
Altij,d een slimme kerel geweest die Jan, zegt Bert, en ik
begin te gelooven dat uw plan nog zoo slecht niet is.
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Ik meen het ook zei Jan, binnen een paar weken vieren
wij bruiloft en spoedig ben ik dan heer en meester op de smidshoeve, want ik zal wel zorgen dat het schoone het mijne wordt.
— Roe') toch geen mosselen eer ze aan wal zijn, meende
Bert, 't zijn nog zoo'n gemakkelijke rakkers niet die twee ; alle
zondagen zat en dan zijn het ware brieschende leeuwen.
— Precies zoo, ja. Ik zal de jongens hun gang laten gaan en
Z3 zullen genever kunnen drinker' zoDveel als hun harteken
lust ! Dan zal ik spoedig genoeg de gelegenheid krijgen hun deel
in het « gedoen » uit te koopen. Heb ik geen geld en zult ge
beiden mij dan niet helpen ?
Ah zoo ! riep Bert, ik hoor u afkomen. Fijn uitgedacht !
- Dat zeg ik ook, zei Rik, Jan is een 17 0S hij is alleman
to plat.
- Laat ons nu gaan, zei Jan, ze zitten misschien al naar
ons te wachten.
De drie broérs verlieten hun
— Louden de jongens geen moeilijkheden makers tegen uw
huwelijk ? vroeg Bert.
- Everard zeker niet, antwoordde Jan, die loopt met zijn
hoofd vol van allerhande muizenissen en die , (lenkt aan zulke
zaken niet. Jacob en Simon misschien wel wat tegenpriittelen, maar Cornelia is per slot van rekening tool' hare eigene
meesteres en hoeft naar niemand to luisteren veel min heeft zij
dus iemands toelating noodig.
Dan is de zaak geklonken, zei Bert.
— Die ouwe Cornelis echter betrouw ik niet al to wel, zei
Jan, die zou mij het spel kunnen bederven.
Dat ziet er inderdaad een rare gast uit, zei Rik, ik heb
geen goed obg in. hem. Hij loert zoo ter zijde dat ge zoudt
_zeggen 't is eene kat die op eene muis loert.
- Ik vrees hem niet, zei Jan Meerlo, als hij mij to na zou
komen zal ik- wel middel vinden hem op atstand te houden. 1k
ken zijn hummer !
2- Heeft hij lets op de horens dat niet pluis is ? vroeg Bert.
— Ja, maar daarover kunnen wij nu niet spreken, zei Jan,
ik zal u dat later wel tens uitleggen. Laat ons nu wat doorstappen, ik geloof dat het tijd wordt. Eene poos ginger` de rdrie
broers zwijgend naast elkander.
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— Jan, zei Bert na een poos, weet ge wel dat ge voor boer
Matheus ter lijke gegaan zijt.
— Gewis.
— Hebt ge er vandaag aan gedacht ?
— Waarom zou ik ? huichelde Jan.
— Gij gaat de hand van zijne weduwe vragen.
— Wat zou dat ?
— En 't is nog geen jaar geleden dat hij begraven is, zei
Rik nu op zijne beurt.
— Bat, is een slech't teeken voor u, voer Bert voort.
— Voor mij ?
— Liever gezegd voor haar, grinnikte Rik.
— Ili geloof niet aan zoo'n kinderpraatjes, zei Jan, daarbij
heb ik haar verwittigd.
— Waarvan ? vroeg Rik.
— Den dag der begrafenis ben ik 's mor.gens naar de smidshoeve gegaan en heb ik aan Cornelia verteld waarom ik wenschte
niet achter het lijk te gaan.
— En wat zei ze ?
— Dat ik maw- gaan zou, dat zij aan zoo'n kinderachtigheden
toch geen geloof echtte.
— Dan 'moot ze het maar weten, zei Bert.
— Natuurlijk, hoe eerder . . .
Rik eindigde zijnen zin niet. Hij dacht aan de smis, aan de
landerijen, aan de rijke akkers, aan alles wat het eigendom der
Meerlo's worden zou. Misschien spoediger clan iemand het hoopen
d.urfde . , .
* I
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isschien eerder dan iemand het hopen durfde. . . • . .
Misschien nog eerder. . ..... . .
Wij laten de drie broOrs en loopen hen eenige
minuten vooruit naar de smidshoeve waar wij in de
huiskamer de tweelingbroeders Jacob en Simon terug
vinden.
Plots verlaat Jacob zijne plaats bij het venster en nadert hij
Simon die bet hoofd opricht.
— Waarom kijkt ge mij zoo aan ? roept doze verschrikt.
Simon blijft hem sprakeloos in het wit der oogen staren.
— Wordt ge krankzinnig, schreeuwt Simon die angstig wordt,
want akelig dreigend is de uitdrukking van Jacob's wateraclitige
grijze oogen.
— Ik ben een man, ik, zegt hij eindelijk, de tanden opeen
geklemd.
— Wat ?
— Ik bell een man, ik, herhaalt Jacob.
— Wat wilt ge zeggen ?
— Begrijpt ge het niet !
— Neen.
— Voelt ge het niet ?
— Spreek duidelijk.
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— Ik zeg u dat ik • een man ben, inaar geen tlauwhertige
lummel, zooals oom Cornelis zei Zijt gij ook een man ?
— Dat ben ik.
- Een man handelt als een man.
- Juist.
- Zijt gij bereid
- Verdoemd, gaat ge mij 'wend inaken met uwe gekke vragen.
Leg wat ge voorhebt of loop naar den duivel.
- Simon zijn wij tweelingbroeders ?
antwoordde Simon, moeilijk zijn onge- Ik geloof dat
duld bedwingend.
- Houdt gij aan 't goed ?
— Ten minste zooveel als gij.
- Zijt ge daar zeker van ?
— Ik hou meer van 't goed dan van mine ziel.
- Zij zegt het tegendeel.
Zij lieu. Maar aan wie zei ze het ?
— Hebt gij niet gelioord dat wij het good zullen verbrassen ?
dat wij zatterikken zijn, wilde beesten die moeten getemd
worden ?
- Qmdat
Zondags een pint drinken en ons wat verzetten.
geen Cemelaars zijn als lien zoet-gezouten Everard
juist.
Hij mag mij gestolen worden lien flikvloeier.
't Komt nu van hem niet te pas. Hij zou het in zijn kop
niet steken liner den baas te willen uithangen. Maar wij moeten
-Loch een baas hebben, meent ce en daarom hertrouwt ze. Is
dat handelen als eene moeder Is zij onze moeder nog
— Had ze daarom nog een enkel haarken op haar kop, zou
ze dan aan hertrouwen denken ? .. . .
—
ons alzoo te dwingen den nek te buigen voor een
vreemdeling.
— Dien Jan Meerlo won ik zien doodvallen, hem zien barsten !
zei Simon van ingehouden toorn sidderend.
Wat zou het Cons helpen
— Dan was hij nit -de voeten.
— Sukkelaar, en meent ge dat ze geenen anderen nemen
zou ?
— 't Is waar, oom Cornelis zei het, hij of een ander, ze moet
een man hebben.
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— Krek zou, en ze zou er vijf to gelijk nemen, eerder dan
als eene treffelijke vrouw weduwe to blijven.
- Zullen wij haar laten doen ?
Wat zoudt ge doer om haar het trouwen to beletten ?
- Wat ?
- Ja wat ?
— Gij zeidet zoo even, ik wou Jan Meerlo zien barsten.
Ja.
Ik, ik wou heur zien doodvallen
- Wat . . . .
— Heur ,Tien dood vallen
herhaalt Jacob met nadruk.
Simon kijkt hem ontzet aan en deinst dan een stap achteruit,
Heur ? . . . .
- Heur, ja, heur ! ze moest doodvallen, zeg ik, dood !
Simon kijkt met verdwaasde blikken rond, als vreesde hij dat
demand hunne woorden beluisteren kon.
Jacob nadert hem gluipend en zegt met sissende stem :
- Wie zal ons erfgoed schenden ?
Zeg, antwoord mij eons, wie zal het schenden ?
- Zij.
- Wie zal ons bestelen ?
- Zij.
Wie zal ons een meester geven ?
Zij.
Wie zal ons daarenboven nog laten hestelen door dien
ezel van Jan Meerlo.
!
- Gij hebt gelijk broer,
Zij, ja zij, die zich losscheurt van ons, die alle bander
breekt, zich van ons vervreemdt, ons van zich- stoot en haar
eigen in de armen gooit van dien vrek. Zal dat !
Simon blikt hem strak aan. Jacob gaat foort !
- Wat doet men met een dief die met uw goed wegloopt
Men roept : geef terug wat ge steelt of . . . . ik steek u omver.
- Ja !
Wie steelt ons goed ? Zeg wie steelt het ? Zij niet waar.
Welnu wij roepen haar toe geef terug of . . . . . •
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— 0 ! roept Simon. die nu plots heel het afschuwolijke plan
van zijn broer geraden heeft.
— Wilt ge u liever laten bestelen ?
- Ze is toch onze moeder.
— Ha, ge heet dat wijf nog uwe moeder ! Leg dan gedwee
uw hoofd op haar schoot en kruip op de knieen voor Jan Meerlo,
uw nieuwen vader ! Laat u schoppen en bevelen door dien
rekel, en ga dan later bedelen om uw deel. Ik niet wil
mijn goed en zal het hebben, het verdedigen met klauw en
tand. 1k bert een man ik !
— 1k ook.
- Een flauwe, onnoozele melkmuif zijt ge, niets meer. Gij hebt
geen kop op uw romp gij, geen blood in uw lijf, althans geen
Dirix'bloed !
- Blood ! . . . . . . . .
- Ja blood, blood Wat kan het ons donderen of zoo'n feeks
van de wereld is of niet! En vermits er toch geen ander middel is om haar to temmen.
— Maar . . . .• • • •
Geen maren! Go zijt een kerel of ge zijt dat niet.
Ik ' ben het ! roept Simon met de vuist op tafel slaande, ik
ben het ! roept hij nog eons en vloekt zoo ijselijk dat men er
koud zou bij geworden zijn.
— Zoo hoor ik u gaarne spreken broer, zegt Jacob, hier is
mijn hand.
— Hier is de mijne ! zegt Simon zijne breeds knokkelige hand,
in die van Jacob slaande ; dat de duivel mij den nek krake en
mij eeuwig verdoeme zoo ik mijn woord niet hal !
— Zoo spreekt een Dirix ! Zoo hoort het ! Ik ook, ik zweer
bij home! en bij hel dat ik voor niets terugdeinzen zal.
Eene poos van diepe stilts volgde op dien verschrikkelijken
eed.
— Hoe zullen wij het aanleggen ? vroeg Simon na een poos.
— We moeten alles good overleggen, zegt Jacob ; alles moet
spoedig in zijn work gaan.
Zouderi wij oom Cornelis niet om raad vragen ?
Zijt ge krankzinnig ? meent ge dat ik goesting heb mijn
kop in den strop to steken ? Niemand mag jets weten van
ons plan, niemand er het minst van vermoeden, zoo niet zal
Heinke Pek ons den nek omdraaien. Mlles moot in de grootste
haast en in het grootste geheim geschieden. Laat dat overigens
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aan mij over. Doe zooals ge door mij zult zien doen en alles
zal spoedig volbracht zijn.
— Zal men ons niet betrappen ? vroeg Simon klappertandend ?
— Ja wel, als ge 11 zoo lafhertig aanstelt en als ge begint
te beven, dan zal men het u wel aanzien dat gij iets op uwe
lever hebt. Wees toch zoo kinderachtig niet en blijf kalm. De
rest zal ik wel in orde brengen.
Zie, gaat Jacob tiuisterend voort, daar komt zij met Jail
Meerlo en zijn broers het erf, ons err opgegaan. Men mag ons
hier niet te samen in gesprek vinden
— 1k ga heen.
— 1k ook.
— Zooals gij wilt, inaar vergeet niet dat er voor ons op de
wereld geen schepsel meer bestaat dat moeder heet.
— Zoo is 't.
— Dat schepsel willen wij tells nooit gekend hebben.
Zoo is 't.
De beide broeders verlaten de kamer en verdwijnen in den
gang.
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Het Jravvoord

et had Cornelia moeite gekost eindelijk aan het pramen
en
dringen V a
a n Jan Meerlo toe to geven.
17,11
Zij had Jan vroeger gaarne gezien en gewis ware
zij zijne vrouw geworden, indien hare ouders zich
tegen haar` huwelijk met hem niet verzet hadden.
Matheus had de wairheid gesproken then hij zei dat hij de
rijkste was, en daarom den voorkeur boven Jan Meerlo verkrcgen had.
Vele jaren Miter varen sedert dat tijdstip voorbijgegaan, en
Cornelia had van hare levenservaring in , het huwelijk zooveel
geleerd, dat zij wenschte hare verdere levensdagen in kalme rust
door te brengen.
Jan Meerlo Miler had haar zoodanig weten to bepraten, haar
zoo land; gebeden erg gesmeekt, gedreigd zelf, dat zij eindelijk
had toegestenal.
Mlles wel ingezien, was zij nog .jong genoeg om te hertrouwen,
en voor de jongens, dio nog minderjarig ;waren, kon het niet
anders clan voordeelig zijn iemand in hun stiefvader te vinden
die het good in of de hield.
En slat zou Jan Meerlo. Niet alleen had hij dat aan Matheus
lit zijn laatste stervensuur pleehtig beloofd, maar hij had aan
)iJ/
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Cornelia meer dan Bens de stellige verzekering gegeven dat de
belangen der kinderen hem zoo nauw als zijne eigene aan het
hart lagen.
Zouden de kinderen dat echter willen begrijpen ?
Zouden zij de reden aannemen die Cornelia hun voor dit hertrouwen opgeven zou ?
Nooit had zij zich hieromtrent bij haar zoons durven zekerheid verschaffen. Van dag tot dag had zij het voornemen gehad
hun over die zaak te onderhouden, doch telkens had zij het ook
weer uitgesteld.
Vandaag nu zou het definitief beslist worden. Haar hart .
klopte geweldig.
Wat zouden de kinderen zeggen ?
Voor Everard vreesde zij niet. Die was verstandig en zou
gereedelijk aannemen dat dit huwelijk alleszins redelijk was.
Anders echter kon het gesteld zijn met Jacob en Simon. Die
waren zoo opvliegend van acrd en zoo somber van karakter
dat Cornelia eene geheime vrees niet onderdrukken kon telkens
zij op het oogenblik dacht waarop hun zou gevraagd worden
of het huwelijk met of tegen hun zin geschieden zou.
Zij trail op dit oogenblik in de kamer. IAchter haar treden
Jan Meerlo, Bert en Rik insgelijks het vertrek binnen. Cornelia
schuift stoelen bij en verzoekt de binnentredenden plaats te nemen.
- Zet u, zegt ze minzaam, ik ga de kinderen roepen.
- Wij zijn niet moe zegt Jan Meerlo.
— Zet u toch maar, gaat Cornelia steeds even vriendelijk
voort. Weldra zult gij het zijn, voegt ze er glimlachend bij,
die hier zult mogen zeggen aan hen, die ons bezoeken : zet u.
— Neon Cornelia, zoo niet, fleemt Jan Meerlo, u zal ik hier
altijd eerst het woord later. Gij zult de meesteres zijn, en ook
gaat hij glimlachend voort na eerst een poosje gezwegen te
hebben, ook een weinig de meester.
— Pas op, Jan, zegt Cornelia dreigend den vinger opstekend,
nu begint ge te vleien.
- Volstrekt niet ; ik zeg dat en meen het ook zoo.
— Ja, ja, we zijn nog voor 't huwelijk ! lacht Cornelia. 't Zal
wel spoedig omkeeren.
- Waarachtig neen, Cornelia, gij zult hier altijd op den voorsten- rang staan.
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— Zoo spreken de mans niet meer als ze getrouwd zijn ! Niet
wahr, Bert ?
Daar weet ik niets van, ik ben niet gebrouwd en kan dus
niet zeggen hoe het in dien staat toegaat of niet.
- -- Ik ga de kinderen roepen, zegt Cornelia ; eon oogenblikje
maar.
— 't Ziet er mij eene fijne geslepene uit, mompelt Bert zoodra
Cornelia verdwenen is. Maak haar maar niet te veel gewend,
vooral niet in het begin. . . . . . .
— Ja, 't zou u later kunnen verdrieten. Ik zeg ook, 't is een
geslepen wijf. Al te vriendelijk. Katten, die te veel streelen, kunnen ook het meest krabben.
— Ta ta, zegt Jan, de borst opstekend, voor wien neemt ge
mij ? Zie ik eruit als remand die zich door een vrouw zou laten
drillen ?
— Dat zeg ik niet, antwoordt Bert, maar al die komplimenten
zou ik toch niet waken.
— Gij weet met geen vrouwvolk. om te gaan, gij. Laat mij
eerst maar eens getrouwd zijn : dan zult ge zien hoe ik hier
alles naar mijn hand zal zetten.
— 1k hoop het. zegt Bert.
— Zwijgen, zegt Jan, ze komen af.
Inderdaad, Cornelia lc omt in de kamer met Jacob Simon ,en
Everard.
De jongens mompelen iets van goeden avond, en komen bij Jan
en diens broOrs rond de tafel zitten.
— Katrien, roept Cornelia, breng de lamp, 't begint donker te
worden.
— Ze zal klaar zien als het te laat is, bromt Simon binnens
monds ; doch, Jacob stoot hem met den elleboog aan tot teeken
dat hij zwijgen zal.
— Goeden avond, ' jongens, zegt Jan Meerlo ongedwongen, 't is
warm geweest vandaag, he ?
— Ja, schrikkelijk warm, zegt Simon.
— 't Zal regenen van nacht, geloof ik, zoo gaat . Jan Meerlo
voort, terwijl hij heen en weer op zijn stoel begint te schuiven.
Voor welk een kloeke kerel hij iich ook houde, hij kan op
zijn gemak niet komen.
Hij weet niet hoe die zaak aan te vatten, en de jongens schijnen volstrekt niet gestemd om ze hem te vergemakkelijken,
Zijn broers zeggen geen woord en poffen damp nit hunne
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korte aarden pijpen, die de kamer vat zoodat het nu volslagen
donker is.
Gelukkiglijk komt op dit oogenblik Katrien met de olielamp
binnen ; zij stelt ze op tafel en wil gaan, na oust con spottenden blik op Jan Meerlo en op dat ander yolk geworpen te
hebben.
Katrien, zegt Cornelia, vraag dat Roze den brandewijn met
suiker gereed make en laat ze hem dan opdienen.
- Goed, meesteresse ; 't zal hier vandaag kermis zijn 1 zegt
Katrien warrna zij de kamer verlaat ; maar, voegt ze er voor
zich zelve bij, de kermisgasten zien er veeleer lijkbidders
uit.
Cornelia is nu Naar eigen wat meer meester geworden.
Zij voelt dat zij Jan moet ter hulp komen.
Nadat Katrien de kamer verlaten heeft, zegt ze
- Kinderen, gij weet welke de inzichten zijn van Jan Meerlo
en waarom hij vandaag hier komt.
Laat ons zitten, want wat wij te bespreken hebben is van het
grootste belang voor ons alien.
1k trouwde Bever niet, doch gij zijt nog zoo jong en hebt
weinig ondervinding. ik ben maar eene zwakke vrouw en
kan de zaken niet besturen.
Hier moet dus iemand zijn die de nering kan bestieren en doen
bloeien, iemand met een gezonden kop en een kloeke hand.
Gij kept Jan Meerlo van over lang.
Hij vraagt mijne hand en vandaag moet hem daarop een
beslist antwoord gegeven worden. Wat is uw gedacht ?
Cornelia zwijgt en beziet beurtelings
hare Brie jongens.
Geen van hun verroert of spreekt een woord.
Everard kijkt droomend voor zich uit in de blauwe rookwoldie rond de lamp zwarrelen.
Het is hem te moede als verkeerde hij in ,een staat - van
verdoolving.
Halsstarrig kwam de gedachte aan de ontmoeting met de
waarzegster zijn geest bestoken. Telkens en telkens weer dacht
hij aan de voprspelling « gij zult op het punt staan te verdrinken, gered te worden, en eindelijk toch gansch verloren gaan »
Hij had gezegd : Ik lach om waarzegsters en hunne voorspellingen
en dat meende hij. Waaaom gelukte het hem dan niet die dwaze
gesehiedenis nit het hoofd te steken.?
Hoe meer echter hij dat beproefde, hoe min het hem gelukte.
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Het scheen hem als werd hij met den grauwen tabaksdamp
oml400g gelicht, en in de dikke wolken gehuld die hem meevoerden in een wereld vol vreemds en akeligheid.
Wel hoorde de woorden zijner moeder, doch de zin daar-van begrijpt hij niet. Aileen een hem onbewuste zekerheid_kwam
in hem dat die woorden het begin waren der voltrekking van
landloopster gesproken had.
het sombere lot waarvan
Jacob staarde donke y voor zich op den grond.
In zijn beg in kwam een plan tot rijpheid.
Simon keek angstig loerend naar hem om. Van zijne howling
moest ook de zijne afhangen.
— 1k trouwde liever niet, dringt Cornelia aan, die voelt dat
het noodig is de jongens te winnen ; doch, gij zijt nog zoo jong,
hat zoo weinig ondervinding !
— En ze moet een vent hebben . . . . Wilde Simon Naar
toeschreeuwen, doch hij bedwong zijne woede, want Jacob keek
hem strak aan en diens ijskoude blik beheerschte hem geheel en
al.
— Hier moot' zoo ging Cornelia voort, iemand de zaken besturen die er de noodige ondervinding voor ljeeft, en ook veel
gezag. Gij kent Jan Meerlo
Jan •Meerlo schrikte op toen hij zijn naam hoorde, want hij
was, terwijl Cornelia spra y , met zijn gedachten weggedwaald
naar de vette akkers en de rijke weilanden die hij nu spoedig
de zijne zou noemen.
— Ja, herhaalde hij nu ook de woorden van Cornelia, gij
kent Jan Meerlo . . . . . . Gij kent ook zijn twee broers : 't zijn er
Arse die vuisten aan hun lijf hebben en die niet vervaard van
't werken zijn.
Rik en Bert heb ik vandaag hier m'êegebraht opdat wij alien
ondereen een verbond zouden sluiten. Mijn broOrs en ik, dat is
een. 1k hoop dat wddra ook gezegd zal kunnen worden : de
Meerlo's en die van de Smidshoeve, dat is ook een.
Hoot gij ooit hulp noodig, vraag die aan Rik of aan Bert of
aan gtij of aan alle drie te zamen, dat is precies hetzelfde.
Gij ktint overtuigd zijn dat wij in . 't vervolg met ons gezessen
zullen zijn waar het nood doet.
Ge zult zeggen, Jan Meerlo is een fijnaard. Hij spreekt ,nu ,zoo
om het jawoord te krijgen, maar eons getrouwd, dan zal de
kaart keeren.
Vraagt het aan uw moeder. Zij kon het u zejf gezegd hobben.
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dat het niet van gisteren is , dat ik haar gaarne heb gezien.
Maar als zij zwijgt, waarom zou ik niet spreken ? Ja, wij
hebben ons gaarne gezien van als wij nog in den tijd der
kalverliefde waren, en wij bleven ons gaarne zien, in eer en
deugd ; 't is de braafste vrouw die ik ooit kende.
Waarom werd Cornelia bij die woorden plotselings zoo rood ?
Dacht zij aan dien kus ? Matheus-zaliger had haar dien,immers
vergeven.
Jan Meerlo ging voort:
Uw vader-zaliger, was mijn .beste vriend. Die wist ook
w at werken is ! Hij heeft zijn eigen doodgewerkt voor 't goed.
- Hij heeft wat hij gezocht heefi, gromde Simon.
Jacob echter stiet hem aan dat hij zwijgen zou.
- Eenige uren voor zijne dood, zoo ging Jan Meerlo voort,
bezwoer hij mij dat ik de voogd over zijne kinderen worden
zou. 1k beloofde het hem, en uw vader stierf met een geruster
geweten. hi wist dat hij op mijn woord rekenen kon en hij
had vertrouwen in mijne werkzaamheid en in mijne eerlijkheid.
Ik zeg het u, jongens, never stak ik mijn hand in 't vuur dan
ze hier aan iets uit to steken als 't niet was in uw aller belang.
Uw voogd beloofde ik to zijn, doch ik wil nog iets meer wezen :
uw gezel wil ik worden, nevens u werken, voor vdor uwe
moeder, voor 't goed. Geen meester wil ik hier worden
- moat valsche vos . . . . . . . . . ging Simon er uitlappen.
Simon voelde gelukkiglijk weer den stoot van Jacob's elleboog
tegen den zijnen.
- Neon, geen meester, ging Meerlo voort, alleen uw vriend,
de vriend van u, Jacob, en van u, Simon en van Everarld.
Samen zullen wij overleggen en werken ; uw wit zal de mijne
'zijn; uwe belangen, de mijne.
Door hard werken, zal ik u doen terugwinnen wat gij door
het huwelijk zoudt kunnen verliezen.
Zijt daarop gerust.
Daarbij, hoe zou hier alles niet vooruitgaan ?
ben in de -volste kracht des 'evens, ken al het, ftjlie van
landbouwen en smeden, en gij pjt. ' drie reuzensterke kerels.
Op dit oogenblik treedt Roze Kate in de kamer; zij draagt
reene groote kom met dampenden brandewijn die zij midd6n op
de tafel -zet,
In de kom staat een ronden schéplepel waarmede men Araks

den , heeten en verhittenden drank zhl. ronddeelen.
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Roze Kate gaat nu naar de kast, en neemt daaruit de straks
door haar en Katrien gereinigde glazen, die zij naast de kom op
de tafel stelt.
Toen daarna het brave meisje zich gereecl inaakte om weer de
kamer te verlaten, houdt Cornelia haar terug met de woorden :
— Blijf Roze. Gij moogt er bij zijn.
Ik ?
— Ja, waarom niet ? Heb ik u niet altijd gaarne gezien als
waart ge mijne eigene dochter.
- Ja moeder, en daarvoor ben ik u uit den grond van mijn
harte dankbaar.
— Wat flauwe comedie, gromt Simon.
— Zet u dan hier nevens mij, kind, en laat ons samen drinken
op ons aller geluk.
— Wel, jongens, wat zegt gij ervan ? vraagt Jan Meerlo. Geeft
mij de hand, en er eens op gedronken !
- Wat zegt ge, jongens ? vraagt Cornelia, en hare stem heeft
jets smeekencis.
— Jan Meerlo is een deftig man, een flinke kerel, zegt Jacob
rechtstaande, voor Wien ik altijd achting en vriendschap gevoeld
heb.
— Jacob, zegt Cornelia bewogen haar noon de handen grijpend,
dat is braaf wat ge daar zegt.
— 't Is de zuivere waarheid, gaat Jacob voort, na eerst Simon
nog eens strak aangekeken te hebben, de bloote waarheid. Daar
hij mij zijne vriendschap aanbiedt, neem ik die ook in hartelijk:held aan. Dat hij tevens ook mijn tweede vader worde, dat is
mijn vurigste wensch en uit gansch mijn hart zeg ik hem :
Jan Meerlo wees welkom op de smicishoeve !
Wat floor ik u gaarne zoo spreken, zegt Cornelia ontroerd,
ik wist wel dat gij een goed hart hebt al is de schors ook wat
ruw.
— Braaf zoo, Jacob, braaf, mijn jongen, zegt Jan Meerlo op
zijne beurt, hier is mijne hand.
Jacob grijpt de hem toegestokene hand en drukt ze zoo sterk
dat de beenderen kraken.
Jan Meerlo zou wel gewenscht hebben dat zijn aanstaande
stiefzoon zijne tevredenheid wat min krachtig zou hebben uitgedrukt. Had die Jacob knoke.n aan zijn corpus !
Hoe hij op de tanden knarste, dat hoorde Jan Meerlo echter
niet, loch hadde hij het gehoord, dan zou hij wel verwonderd
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geweest zijn hem op die wijze lucht te zien geven aan zijne
tevredenhied.
— En gij Simon, wat zegt gij ? vroeg Cornelia het woord tot
den anderen der tweelingbroeders richtend.
— 1k, zei Simon rechtstaande, ik denk precies zooals Jacob, al
kan ili. dat ook zoo goed niet gezegd krijgen als hij :
1\10n eenigste wensch is dat moeder gelukkig zij. En dat zal
zij wel worden met Jan Meerlo. Ik zeg hem dus op mijne beurt :
Jan Meerlo, wees welkom hier !
Ook hij drukt de hem toegereikte hand van Jan Meerlo. Hij
schudt die echter met zulke hevighéid niet, en daar is Jan nu
ook niet tevreden om.
Hij zag er zoo somber uit die Simon, zoo menschenschuw, zou
men zeggen.
Maar dat zou wel overgaan, meende Meerlo, als ze aan elkan
der Bens gewend zouden zijn.
Cornelia is opgetogen van geluk.
— Gelijk Jacob sprak, zegt ze, zoo zou ook Simon spreken,
daarvan was ik overtuigd.
Tweemaal zijt ge tweeling : door de geboorte en door uw hart !
Wat de eene gevoelt, dat gevoelt ook de andere. Dank, kinderen, dank, mijn jongens !
Cornelia heef't de tweeling naar zich getrokken. en goat elk
hunner een zoen.
Jacob kijkt haar aan met een uitdrukking door niemand opgemerkt. Simon daarentegen staart naar den grond, en eene
huivering loopt hem over al zijne ledematen toen hij lien moederkus op zijn voorhoofd voelde.
Cornelia laat hen los. en richt zich nu tot Everard, haren
lieveling.
En gij Everard, zegt ze met teederheid, wat is uw gedacht?
Wat zegt gij van dit huwelijk ?
— Moeder, zegt de jongeling met diep bewogen stem, gij
weet hoe innig, hoe oprecht, hoe algeheel ik u lief heb.
Niets vuriger kan ik wenschen dan u gelukkig te zien, zoo
gelukkig als men op aarde eenigzins zijn kan.
Tegen Jan Meerlo heb ik niets. Hij is, zooals daar straks
gezegd is, een eerlijk en treffelijk man, en oppassend zoo goed
als de beste ; en Loch, ik zeg het rechtuit en men neme het mij
niet kwalijk, ik zag het huwelijk liever niet gebeuren.
— Niet ? Waarom ? vraagt Cornelia onthutst. Is het Everard
die spreekt !
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Wees niet kwaad, moeder, gij weet dat ik altijd rechtzinnig mijn gedacht gezegd heb ; dat wil ik nu ook doen ; want gij
hebt het mij zelf gevraagd.
wij zijn bier drie zoons, drie sterke flinke kerels, zooals Jan
Meerlo zei. Waarom zouden die drie sterke flinke kerels bier
niet alles besturen kunnen ? Hebben wij geen krachtige armen
en hebben wij niet altijd dapper gewerkt ? Waarom zouden wij
nu de hulp van Jan Meerlo nooiig hebben ?
Of zijn wij alle drie dan in eens kleine kinders geworden ?
Het kan zijn dat wij soms al eens reden tot misnoegdheid
hebben gegeven, dat wij moeder al eens bedroefden door een
weinig lichtzinnigheid in ons gedrag ; doch, eons dat wij tegenover den plicht zullen staan, het erf onzer voorouders in eere
to houden, zullen wij als ernstige mannen onzen plicht weten te
doen.
Ik wil u niet bedroeven, moeder, doch gij zegt dat gij enkel
hertrouwt om iemand sevens a te hebben, krachtig en sterk, om
u de zaken te helpen besturen. Ik geloof dat niemand beter dan
mijn broeders en ik daartoe in staat is. 1k wil ll niet bedroeven, moeder, maar ik met het u toch zeggen dat het mijne
overtuiging is dat wij de hulp van vreemden kunnen missen.
Everard zuchtte Cornelia, diep getroffen en bedroefd
door de woorden van Everard die zij zoo heel anders verwacht
had !
- Moeder, hernam Everard met innige hartelijkheid, woes
niet boos op mij. Gij vraagt mijn gedacht, ik heb het U in
alle rechtzinnigheid gegeven.
— Pat uwe moeder mijne hand weigere, zegt Jan Meerlo
gebeten, en het huwelijk, dat gij zoo zeer schijnt te vreezen, gebeurt niet.
Cornelia voelde hare droefheid nu eensklaps in een gansch
ander gevoel overgaan. Zij achtte zich gekrenkt in haar moederlijk gezag. De kinderen mochten volgens haar wel geraadpleegd
worden, doch hunne kinderlijke plicht legde hun op steeds zoo
te spreken en te handelen als de ouders het goed vonden.
Was ook een gevoel van zekere schaamte dat haar tot
bitsheid dreef, toed zij op het gezegde van Jan Meerlo antwoordde
— Halt zoo niet 1k heb te beslissen, hij niet.
- Men zou dat niet zeggen, sarde Jan Meerlo, innerlijk
verheugd over de bonding van Cornelia, die hem duidelijk ieide
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dat voor zijne hu-welijksplannen niet meer te duchten was: hij
spreekt als een schoolmeester en spelt zijne moeder de les als
ware hij Naar vader.
— 1k spreek hier zooals mij dat betamelijk schijnt, antwoordde Everard, gebelgd over den Loon die Jan Meerlo aansloeg,
of zou ik reeds niet meer het kind van den huize zijn ?
Gij, lieve moeder, ging hij voort zich tot Cornelia wendend,
beoordeelt mij onrechtvaardig, of misschien hebt gij mij verkeerd
begrepen. Ik gaf u mijn gedacht zooals het is. Verre van mij
u dat gedacht te willen opdringen. ills gij meent gelukkiger to
zullen wezen door ancleren de zaken te laten besturendoe het en,
wordt uwe mooning door de toekomst bewezen de goede te zijn, dan
zal ik de eerste zijn om mij in uw geluk recht hartelijk te verblijden. Doch u verhelen mag ik het niet, dat het mij droevig
te moede is. Wij staan voor eene beslissende gebeurtenis die
hier vele en groote veranderingen brengen kan.
Thans weten wij hoe de zaken gaan en draaien, maar hoe
dat in 't vervolg veranderen kan is nu nog niet to gissen.
Behalve eenige onbeduidende woordenwisselingen, die overal al
eens voorvielen, hebben wij malkander hier altijd best verstaan.
Dit zal, gelijk ik straks zei, in 't vervolg nog beter worden
omdat wij dan den band der onderlinge verplichtingen nog
sterker zullen voelen. Mijn brooders, even als ik, zullen, ik ben
er zeker van, met oppassendheid en ij-ver het work in de smis
besturen en ik zal nog vlijtiger arbeiden om de landerijen in
goeden staat te houden. Moeder en Roze Kate zijn voor de huishouding en zoo zie ik niet in wat hier nog zou ontbreken.
Daarbij gaat Everard voort zonder op de nijdige uitdrukking
to letten waarmede Jan Meerlo 's blikken op hem gevestigd zijn,
noch het onrustig heen en weerschuiven zijner moeder op haren
stoel to bemerkken, daarbij, er is nog jets anders. Mij dunkt,
dat terwip wij hier doze bespreking houden, dat ik de aanwezigheid
mand . . . .
voel van ie
— Van iemand ? spot Jan Meerlo wie is dat ? Zeker nog een
beter zedepreaer dan gij !
— Wien ? vraagt Cornelia gejaagd . . . . den geest. . . den
b°Test van vader.
— God ! roept Cornelia en, getroffen, rijst zij plots overeind.
— Gij zijt belachelijk ! snauwt Jacob, zwijg.
— Ik kan niet zwijgen als ik meen dat het mijn plicht is
moodier te moeten waarschuwen.
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— Waarschuwen, roept Jan Meerlo driftig, waarscluoven dat
klinkt bijna als eene bedreiging.
— Neen, zegt Everard, dat is enkel een welgemeende raad.
— Ik heb dien raad niet noodig ! roept Cornelia nu insgelijks
gansch opgewonden.
- Moeder, gaat Everard voort, 't is alsof ik den geest van
vader u smeekend, ietwat verwijtend zie aankijken, en u biddend
hoor toespreken : doe, doe dat huwelijk niet !
— Zoo spraakt gij eene maand [geleden niet, zegt Cornelia
vertoornd, doch ook hevig ontsteld, heviger zelfs dan zij wil
laten blijken.
— Ili heb nagedacht moeder.
— Nagedacht ? Waarover hebt gij nagedacht ?
— Over alles.
— Zijt gij misschien bij oom Cornelis geweest.
— Ili ben niet bij hem geweest.
— Gewis, want gij spreekt zooals hij Coen sprak : hij heeft u
wellicht de les gespeld ?
— Ik ging alleen bij mijn eigen geweten en bij mijn eigen
hart te rade, antwoordt Everard zeer lialm.
— En als hier alles ten onderging, wat zoudt ge dan zeggen?
vraagt Cornelia met de halsstarrigheid van iemand die op geene
r, oede redens weet te antwoorden.
g
Jacob laat echter zijn jongsten broeder den tijd niet nogmaals
to antwoorden.
Vol drift is hij rechtgesprongen en richt hij zich tot Everard :
— Wat gekheid hebt gij dezen avond al niet uitgekraamd !
Den gedst van vader zaliger !
Laat dien geest gerust en bemoei u niet met dingen die u of
ons niet aangaan.
Moeder doet en laat wat zij wil, en wat zij doet moet voor
ons welgedaan zijn !
— Braaf zoo, Jacob, zegt Cornelia, verheugd dat deze er
tusschen gekomen is.
— Maak u om Everard niet kwaad, gaat Jacob voort ; gij
kent hem, zijn hop steekt vol muizenissen.
Hij slag oppassen dat al dat gedroom en gepreek hem zelf nog
niet eens vroeg of laat aardige parten spele.
Everard antwoordt niet.
Hij voelt dat zijne redens hier slecht onthaald worden.
Aan de houding van Jacob begrijpt hij niets.
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Wanneer er vroeger gesproken werd over de mogelijkheid van
een tweede huwelijk, had hij zich steeds op de hevigste wijze
daar tegen uitgelaten. Jan Meerlo kon hij « zien noch luchten »
en nu vandaag was dat alles veranderd !
Simon's houding verklaarde hij zich beter. Die deed altijd en
in alles zooals Jacob dat wilde, en, al had hij zich menigmaal
in vloeken en verwenschingen tegen de Meerlo's uitgelaten, verwonderde bet Everard Loch geenszins hem vandaag zoo mak en
gedwee te zien.
Jacob ging naar de lamp.
Hij nam een « kempstok » hield die in de vlam der lamp en
stale toen den brandewijn in brand.
Groote, blauwe vlammen kronkelden omhoog.
— Gij hebt hier zwarte gedachten doen komen, zegt hij ruw
tot Everard, die zwarte gedachten moeten weg. De heldere
vlammen zullen ze verjagen.
— Ik moet bekennen, Jacob, zegt Cornelia, dat ik zooveel
verstand van u niet verwacht had.
— Omdat men ons, Simon en mij, altijd voor een paar domme
,dronkemans heeft doen doorgaan.
- Gij waart sours wat ruw, dat is waar zegt Cornelia, maar
het hart is goed gebleven, dat bewijst gij vandaag. Gij spreekt
als een jongmensch die eerbied heeft voor de vooruitziende handelwijze van oudere lieden.
De kinderen zijn de kinderen en de ouders zijn de ouders,
zegt Jacob, ik weet dat zoo goed als iemand en ik zou mij wel
wachten in opstand te komen wegens een punt dat moeder
alleen aangaat.
Jacob keek Bens het gezelschap rond en zei toen, zich tot
Roze Kate wendend
— Vul de glazen.
Roze Kate gehoorzaamt en weldra staan een tiental boordevolle glazen op de tafel te dampen.
De genevergeur vult de gansche kamer.
- Laat ons drinker, zegt Jacob verder.
Allen staan recht en nemen een glas.
— Ik drink op moeders huwelijk ! zegt hij : Daarop tikt hij
met zijn glas tegen dat van Cornelia, daarna tegen dat van Jan
Meerlo en ledigt het in een teug.
-- Op moeders huwelijk, zegt Simon.
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— Op het huwelijk van mijn broer Jan, zegt Bert.
— Op het huwelijk, zegt ook Rik.
Aller blikken keeren zich flu naar Everard.
Hij heeft nog niets gezegd.
Nu steekt hij zijn glas in de hoogte en zegt
Met gansch mijn hart, ik drink op moeders geluk
Cornelia ziet hem kwaad aan.
Roze Kate echter heeft nu insgelijks een glas genomen, en,
met zekere aarzeling in de stem zegt ze :
— Op uw geluk, moeder Cornelia ! op uw welvaren !
— 1k drink, kinderen, spreekt Cornelia, op uwe gezondheid,
op u ale drie, en ik wensch dat gij rn alle due altijd blifvet
eerbiedigen.
Jan Meerlo treedt nu nader ; zijn glas in de hoogte geheven
zegt hij met losse stem :
- Ik dank u, Jacob, en u, Simon, voor de goode woorden van
welkomst en voor uwen hartelijken heildronk. En ook u, Everard,
dank ik, want in den grond van uw hart meent gij het zoo good
als iedereen.
Ja, jongens, Everard is een brave, beste jongen, en niemand
kan het hem kwalijk nemen dat hij zekere vrees heeft uitge.
drukt zijne moeder na het huwelijk niet meer zoo gelukkig te
zullen zien als er voor. Die soort van vrees welke hij heeft,
begrijp ik gansch good. 1k zou, in zijne plaats, iiiisschien juist
zoo denken en spreken als hij. Doch, ads hij mij beter zal leeren
kennen, als hij zal zien hoe alles hier, als vroeger, en, dan
nog beter dan vroeger, zal vooruitgaan, dan zal hij alleszins
tevreden zijn, als hij ondervinden zal met welke achting en
voorkomenheid ik niet enkel uwe moeder, maar ook u alien
zal bejegenen, clan zal hij inzien en bekennen dat hij zich bedrogen had.
Ik drink this op u aller (v ezondheid en op maze onderlinge
goede verstandhouding.
Allen ledigen hunne glazen.
— Nu, Cornelia, zoo herneemt Jan Meerlo, wacht ik op uw
besluit.
— Gij kent het, Jan, ik neem mijn woord niet terug.
- Dus is het huwelijk afgesproken ?
- 't Is afgesproken.
— En ..... gij heft Been berouw mij uw woord to hebbeh.
gegeven ? Het is nog tijd. Wij gaan van elkander t'n a/11@s MA
zooals voorheen.
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— In voile vrijheid, hemam Cornelia trotsch, geof ik u het
<( jawoord. )>
— Dank, Cornelia, sprak Jan Meerlo haar de hand drukkend,
gij zult zien dat gij u aan geenen ondankbaren echtgenoot toevertrouwt. Heel mijn wensch zal slechts voor doel hebben u
gelukkig te maken.
Wanneer zouden wij het huwelijk laten plaats grijpen ?
- Mij dunkt, zegt Cornelia, daar is nu zoo'n haast niet bij,
— Och, eene besliste zaak kan niet spoedig genoeg worden
uitgevoerd. Mij dunkt dat wij morgen reeds bij den notaris
konden gaan.
— Bij den notaris zegt ge ? Bij den pastoor meent ge zeker ?
lachte Cornelia.
— Neen bij den notaris.
— Wat heeft de notaris met ons huwelijk to maken ? vroeg
Cornelia nu plots heel ernstig gestemd.
— Kom, zij nu maar niet benauwd dat die u zal opeten,
trachtte Jan Meerlo op zijne beurt to jokken. Maar het ging
niet aan, en, daar hij de noodzakkelijkheid voelde uitlegging
to geven zei hij :
— Wel ja, Cornelia, als weduwe van Matheus Dirix, hebt
gij recht op eon deel der door hem nagelaten goederen. Het
andere deel hoort toe aan de kinderen. Maar de kinderen zijn
onmondig en ik werd als hun voogd aangesteld. Als dusdanig
heb ik over hunne belangen te waken en hunne intresten moot
ik mij aantrekken als waren het mijne eigene kinderen. 1k wil
dat alles in regel en volgens de wet geschiede : dan heeft or
niemand niet op af to dringen.
— Als het zoo is, zei Cornelia, dan zullen wij het maar zoo
laten gebeuren gelijk gij zegt, doch van notarissen en dergelijken hoor ik nooit gaarne spreken.
— Laken zijn zaken, zei Jan, inwendig vergenoegd dat hij
zich zoo handig uit den slag getrokken had. Eens bij den notaris
dan zou hij Cornelia wel naar zijn hand zetten gelijk hij wilde
en 't zou nog beter gaan dan hij zelf had durven hop3n. 't Was
goed dat Jacob in de schaduw achter de lamp en in eene wolk
van tabaksdamp gehuld zat, anders zou iedereen-kunn.en bemerkt
hebben hoe duivelachtig hij grijnslachte.
— Wanneer zullen wij dan gaan ? drong Jan Meerlo aan.
— Maar, wanneer ge wilt, Jan, antwoordde Cornelia;
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maar men hoorde dat er aarzeling in hare stem lag.
Willen we dan morgen gaan ?
- Morgen, dat is zoo spoedig.
- Als ge wilt, zei Jan heftig, zullen wij het uitstellen zoo
fang gij wilt.
- Neen, Jan, ik ben gereed als ge wilt, zei Cornelia.
Niet waar, jongens, zoo ging ze, voort zich tot hare kinderen
wendend, als het in uw belang is, moet het maar geschieden
hoe eerder hoe beter.
- Ja, zei Jacob.
- Ja, zei Simon.
Everard zweeg.
- Wat dunkt u ervan, Everard ?
Waarvan moeder ?
- Hebt gij dan niet gehoord wat Jan Meerlo zei ?
Gehoord heb ik het wel, moeder, maar begrepen heb ik het niet.
— Is Loch eenvoudig genoeg meen • zei Jan, de zaken
moeten in regel ,zijn.
— Ik kan begrijpen dat gij daantan houdt, zei Everard, doch
als er geene bijzondere veranderingen, legaties, giften of wat
ook te doen zijn, weet ik niet waarom de notaris moet tusschen
komen.
- Ik heb een man der wet geraadpleegd zei Jan Meerlo, en
die heeft mij geraden bij den notaris te gaan.
— En die zal wel beter weten ook clan gij of een ander wat
moet gedaan en gelaten worden, riep Jacob opstaande. Wat kept
Everard van die zaken ?
— Everard schijnt mistrouwend van natuurwege, zegt Meerlo.
— , Hij hangt den verstandigen geleerde uit, zegt Jacob en
zoekt stokken in de wielen te steken.
— Ik geef mijn gedacht als mij daarnaar gevraagd wordt, antwoordt Everard, en ik vind het onnoodig geld naar den notaris
te dragen voor 't opmaken van onnoodige akte'n.
— Laat uwe moeder daarover beslissen, jongman, zei Jan Meerlo. gebeten.
— Als het zoo is als Jan zegt, dan zullen wij 't verstandigste
doen met naar zijn raad te luisteren, zegt Cornelia wie het weer
zoo raar te moefle werd. Toe Everard, zij nu niet koppivf,.
- Koppig, moeder, dat was ik nooit ; maar, gelijk Jan Meerlo
zegt, hier kan van mijne toestemming geen sprake wezen. Gij
.6-et en laat wat ge wilt.
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- 't Wordt tijd dat wij naar hues gaan, zegt Jan Meerlo die
voelt dat het noodig is een einde aan (lit gesprek te maken. Den
goeden avond al te samen. Tot morgen dan; zal ik eens binnenkomen en hooren wat er beslist is. Kom, Bert en Rik, laat ons
gaan.
Bert en Rik gehoorzamen en alien verlaten de kamer..
— Zouden wij niet een stapje m(_\egaan, vraagt Jacob aan
Simon een wenk gevend.
- Zeker, gelijk ge wilt.
- Gaat ge ook mede ? vraagt Cornelia tot Everard die insgelijks de kamer uittreedt.
- Neen moeder, ik ga wat in den boomgaard ; ik ben wat
koortsig . . . ..... Daarna ga ik slapen. Goeden nacht . . .
- Goeden nacht, zegt Cornelia en zij blikt haar jongste met
weemoedige blikken na.

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK

Range Voorgevoelens

oen de manners de kamer verlaten hadden, began
Roze Kate de glazen bijeen to zetten en de tafel op to
ruimen. Cornelia bled nadenkend bij de tafel, met
over de borst gekruiste armen, zitten nadenken.
Roze, zegt ze eensklaps, waarom zijt gij ook
teken mij ; heb ik dat aan u verdiend

500

ROM' KATE

— Tegen u zijn ? 1k, moeder Cornelia, waarom meent ge
dat ?
— 1k meen niet, ik ben zeker van hetgeen ik zeg, gij zijt
een ondankbaar meisje.
— Maar, moeder, spreekt Roze met bevende stem, heb ik
ooit jets gedaan of gezegd dat u kon laten veronderstellen dat
ik voor u niet altijd de grootste erkentennis, de grootste liefde
gehad heb. dat ik . . . . . . .
— Luister, Roze, zoo onderbrak haar Cornelia korzelig, tot
vandaag toe had ik mij inderdaad niet over u te bekla,gen,
maar des te gevoeliger was het mij daarom dat gij mij « achterstond x dezen avond.
— Ik begrijp u niet, moeder Cornelia.
— Waarom zeidet gij « ik drink op uw geluk ? x
- Omdat ik dat hartelijk zou meende.
— Kondet gij niet zeggen : « Ik drink op uw huwelijk ? » Waarom
moest gij Everard napraten ?
— Moeder Cornelia, zult gij daarom boos op mij worden ?
— Boos, neen, maar 't heeft mij toch geen groot plezier gedaan.
— En toch geloof ik moeder, dat Everard gelijk had maar
alleen te drinken op uw geluk.
— ZOO ?
— Ja moeder, 1 is mijne diepste overtuiging.
— En waarom dat ?
— Moest gij, hetgeen God verhoede, later eens ongelukkig zijn
met Jan Meerlo. dan zou Everard u mogen zeggen : moeder,
vroeger was ik niet zeker over den goeden kant van uw tweede
echtverbintenis ; daarom dronk ik niet op uw huwelijk, maar
alleen op uw geluk.
— Mij dunkt dat gij het praten tamelijk goed van Everard afleert,
die weet altijd aan alley een kant to vinden die to kort of te lang is.
— Hij heeft u zoo oprecht lief, moeder, zei Roze Kate met
innige overtuiging in de stem. Hij zei het mij gisteren nog :
moeder laat zich misleiden. Die Jan Meerlo is te fijn ; hij heeft
het op het fortuin van moeder gemunt, hij zal haar ongelukkig
maken.
— Ah sa ! riep Cornelia werkelijk driftig wordend, wie vraagt
u naar al dat gebabbel. Ben ik hier de meesteres of heet ik
Roze Kate ? Wat bemoeit gij u met zaken die u niet aangaan !
— Maar, moeder, riep Roze verschrikt.
in zoo'n opgewonden toestand had zij Cornelia nooit gezien.

TREURSPEL DER SMEDEN

501

—i- Ik ben uwe moeder niet ! roept Cornelia, ga weg en laat
mij alleen.
— Als ik u misd,aan heb, snikte Roze, laat mij dan ten minste
mijn ongelijk herstellen, Hk wilde u geen verdriet aandoen.
— Laat mj alleen zeg ik. Ili ga slapen.
— Ik verzeker u. . . . . .
— Laat mij ! ga hecn . . . . . . . . sta mij zoo niet aan te gapen !
Roze schudt het hoofd, ncemt de glazen en wil die op het
schenkbord plaatsen om daarna de kamer te verlaten.
Steeds worth-, Cornelia ongeduldiger. Zij stampt met den voet
op den grond.
— Laat staan ! Ili wil alleen zijn ! Zijt ge doof ?
Roze Kate zucht en gaat.
— Mijn God, zegt ze in zich zelve, dat huwelijk brengt hier
ongeluk in huis.
— Wat mompelt ze daar ? roept Cornelia haar gramstorig nablikkend. Zij is opgemaakt door Everard dat is zeker. Hij is
e .heele
van. mijn mantegen het huwelijk
. . . . . . . familie
D
zaliger is er tegen ..... . En tool' zal ik trouwen. . . . . . Ja
ik trouw, al was de gansche wereld er tegen ! Al barstte heel
de familie van spijt ?
Vroeger hebben ze mij doen trouwen tegen wil en dank.
Ik zou en moest een man. nemen. . . . . . . . Nu wil ik eons
trouwen voor mijn plezier. ..... . . Gelijli ik dat wil. . . . • . •
raatIk zal een man nemen die mij aanstaat, al was het een st
looper. . . • . . . Maar Jan Meerlo is geen schooier. . . . . . . Wat
is er op hem al' te keuren ? Is er jets op zijn gedrag te zeggen ?
Is hij niet fatsoenlijk als de beste ? . . . . . . . Heeft hij zijn heel
leven niet gewerkt en een schoon fortuintje bijeen vergaard !
Nu, daaraan houd iii niet. Al had hij geen duit, ik nam hem nog . . . .
Maar, gaat ze voort, hij schijnt er des te meer aan to houden. Waarom sprak hij van den notaris ?
Daarover had hij dezen avond toch kunnen zwijgen. 't Was
niet vandoen : Everard is er mis tevreden om ; hij is geleerd,
hij is achterdochtig. Hij meent dat Jan Meerlo lets in 't zin heeft.
It kan dat zoo niet vatten. . . . . . .
Zijtradnaar het venster, zetteer zich bij neder, bliktenaar buiten.
Zie ginder staat hij te droomen : waarvan droomt hij nu weer ?
Waarom sprak hij zoo zonderling ? van den geest van Matheuszaliger . . . . . . . Zou Matheus tegen dat huwelijk zijn ? Zon hij
weten wat ik doen ga ? . . . . . . Komen de geesten terug ?......

502

ROZE KATE

Angstig blikt zij road zich, als vreesde zij de scum van haven
overledenen echtgenoot voor zich to zien verrkjzen . . . • . • • •
Mijn hart klopt zoo geweldig . . . . . . Het is hier zoo stil.
Ik voel mij zoo eenig hier, zoo verlaten, zoo alleen....... Lou
mijn huwelijk slecht zijn ? . . . . liebben Everard en Roze Kate
gelijk ? God, heb medelijden met mij. Ik ben mar eene arme
zwakke vrouw ! gehoorzamend aan een inwendigen aandrang
zakt Cornelia op de knieen en bidt.
Eensklaps springt ze recht, en geeft teekens van de grootste
ontsteltenis. Met verglaasden blik kijkt zij strak naar een
hoek der kamer.
- Roze ! gilt zij uit alle macht, Roze Kate !
Een oogenblik later verschijnt het meisje in de kamer en ijlt
naar hare meesteres die op een stoel ineengezakt zit.
— Wat is er, moeder ? waarom roept ge mij ?
- Zie, hijgt Cornelia, en met uitgestrekten arm wijst zij
naar den hoek der kamer.
Roze volgt die richting.
— 1k zie niets. zegt ze : heht ge u verschrikf?
- Daar . . . . zegt Coanelia nogmaals en hare stem verraadt
haren angst.
— Was hier iemand ? vraagt het meisje.
- Hebt gij hem niet gezien ? fluistert Cornelia.
- Wie moeder ?
— Den geeft van vader.
— Neon, hier was niemand, zegt Roze, gij zijt wat zenuwachtig, moeder, en maakt u bevreesd. 't Is niets.
- Ik voelde zijn adem op mijn. wang.
— 't Zal de tocht der deur geweest zijn, moeder.
— Maar, kind, ik heb hem gezien . . . . . hij stond daar tegen
den wand, bleek, smeekend ! en rondom was eene wolk, een wolk
rood als bloed!
Inbeelding, moeder, inbeelding. Gij zijt ontroerd door hetgeen
dozen avond gezegd wierd. 't Zal wel beteren.
gevoel mij zoo krank ; zoo ongelukkig. 't Is mij zoo
bang to moede, als Binge ik sterven !
— Maar, moeder Loch ! jaag die donkere gedachten weg. Wij
zijn immers bij u, Jacob en Simon Everard en ik . . . . . . .
— Roep, Everard, Roze, roep hem spoedig, mij dunkt ik zal
geruster zijn als hij hier bij mij is.
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Roze Kate loopt naar het venster en roept Everard Everard
— \Vat is er Roze ? klinkt eene stem van buiten.
- Isom spoedig binnen, moeder is niet wel.
- Moeder niet wel, ik ben dadelijk bij liaar !
Fen stolid later verschijnt Everard werkelijk in de kamer.
•
De jongen ziet er angstig uit loopt naar Cornelia
die llij met
bezorgdheid de hand neemt.
— Wat is er, moeder ? vraagt hij, niet wel ?
Roze, haal spoedig de azijnflesch. Wij zullen haar 't voorhoofd wat
laven : dan zal het spoedig overgaan, Floe kwam dat Loch ?
Mijn jongen, zegt Cornelia, wat ben ik tevreden u bij
mij to hebben
- U, u heb ik altijd het lieftst gehad : Gij zijt mijn jongste.
Waarom moest gij het zijn die mij zoo angstig maaktet ?
Ik moeder ? vroeg Everard bezorgd.
- Luister, Everard, gij zijt tegen mijn huwelijk ik kan het
begrijpen, en, om u de waarheid te zeggen, ik ook voel mij
volstrekt niet aangespoord dit huwelijk zoo spoedig te voltrekken. 1k werd gepraamd, op alle mogelijke wijzen ; ik gaf eindedelijk toe en nu, nu bevind ik mij in een toestand waaruit het
moeilijk is mij nog terug te trekken. 1k ben zoo angstig, zoo dood
benauwd. en nu komt gij mijne droefheid nog vermeerderen.
En Loch heb ik u meer lief dan de twee anderen, ging Cornelia
na eene kleine pons weer voort. Gij zijt zoo zacht, zoo goed,
zoo verstandig en zoo veel betel' van acrd dan Jacob en Simon.
— Die hebben u nochtans het huwelijk niet afgeraden, moeder,
merkte Everard aan.
- Neen, en dat verwondert en verontrust mij zonder te weten
waarom, zei Cornelia gejaagd. Dat huwelijk zal bier ongeluk in
huis brengen. Ik trouw niet.
Naar gelang zij sprak, geraakte Cornelia in een toestand van
opgewondenheid die Everard waarlijk ongerust maakte.
- Moeder, sprak hij, moeder, ik had wellicht ongelijk u het
huwelijk met Jan Meerlo of te raden.
Ja, ik zie nu in, ging hij voort toen hij bemerkte dat zijne
moeder een afwerend gebaar maakte, hoe zeer ik mis was u
tegen te spreken.
Neen, mijn jongen, ik zie nu in dat gij gelijk had . . . . . ik
voel het . . . . ik, ben zoo droef, zoo diep ongelukkig ik trouw
niet
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— Moeder heeft gelijk, troostte Roze Kate : zijn wij zoo niet
gelukkig gelijk het nu gaat ?
— Ja, wij waren gelukkig maar ik vrees clat aan ons geluk
een erode komt . . • • . • • •
Roze Kate, ik heb u hier tegen wil en dank in huis gen.omen
van al de anderen, . . . . ik heb daar nooit berouw over gehad.
Gij waart als de vroolijke zonnestraal die hier alle droefheid
verjaagd hebt. Ik heb u lief gekregen als mijn eigen kind. Ik
ben gelukkig dat ik u en Everard hier bij mij heb. God geve
dat het u beiden wel ga op de wergild.
1k ben nu veel kalmer, veel geruster . . . . . 1k ga naar bed;
dock ik wil eerst den Hemel om-licht en vertroosting bidden. Bidt
gij ,00k voor mij.
- Dat zullen wij, moeder, en laat ons vergeten wat hier dezel
avond voorviel,
Creef ons . uwen zegen, moeder, zegt Everard ondanks zich zelf ten
hevfigste ontroerd.
De jongeling knielt voor zijne moeder. Roze Kate, tot tranens
toe ontroerd, volgt zijn voorbeeld.
Cornelia geeft hun een kruisken op het voorhoofd, werpt over
hen een blik vol van innige, warme moederliefde, wenscht hun
een goeden nacht en verd wijnt in hare kamer.
— Roze, zegt Everard zich plotselings naar de deur wendend,
hoordet gij niets ?
— Neen, Everard, zegt het meisje verschrikt.
— Ili meende gerucht op den trap te hooren,
— Zeker Jacob en Simon die slapen gaan.
— Misschien. Maar 't was als een gefluister.
— Dat zei moeder Cornelia ook gehoord te hebben.
— Zijn de knechten slapen ?
— Ja, sedert een half uur en ik geloof Everard dat wij best
zouden doen ook naar bed to gaan.
— Eerst moet ik u iets vragen Roze.
— Wat is 't Everard ?
— Ik ben zoo gejaagd • . , . . . Zeg mij een enkel woord en
ik zal kalm zijn.
Hebt gij nagedacht over 'tgeen ik u daar straks vroeg in den
vooravond ?
--- Och .. , .••
— Roze, ik bid ti, spreek rechtuit, hebt gij Been liefde voor mij?
— Everard . . . . . .
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Spreek, Roze, spreek !
Als gij een clag van huis zijt, en ik naar uwe terugkomst
verlang is dat liefde ?
Als ik u voor droef zie, en ik dan ook droef worde, is dat liefde, ?
Als ik u voorlezen, en de menschen uw verstand prijzen en
ik dan Fier hen, is dat liefde ?
Als gij mij verdedigd als anderen mij plagen of mij een leelijk woord zeggen, en ik u clan alles, mijn leven, zou willen
geven, is dat liefde ?
Als ik alles gevoel wat gij mij straks vroegt als ik vroolijk
ben wanneer ik u vroolijk, zie en droef wanneer ik u droef zie,
als ik dat alles zou willen vertellen aan menschen en dieren
aan bloemen en planten, als dat alles liefde is, ja, Everard, ja,
dan heb ik u lief met heel mijn ziel, met heel min herte, uit
al mijn wezen.
— 0 Roze, riep Everard vol vuur, bij den almachtigen God
die ons hoort, dan wordt gij mijne vrouw.
Hij wil haar de handers grijpen, doch zij wijkt tot tegen de
deur links bij de schouw.
Slaap zacht fluistert zij.
Een geheimzinnig geritsel liet zich hooreu bij de deur in den gang.
Noch Everard noch Roze Kate echter hooren het. Zij zijn te
hevig ontroerd om aan jets anders dan aan hun eigen geluk te
denken.
Sieve Roze Kate ! Beeld van goedheid en maagdelijke reinheid ! Het helderste kristal is Diet zoo zuiver als gij Fen hemel
is in mij Wat ben ik gelukkig Te gelukkig vrees ik to zijn !
Slaap zacht zei ze.
0 Roze, gij zijt een engel !
En vol ontroering blikt Everard lang in de richting der deur
waardoor de uitverkorene zijns harten verdwenen is !
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e groote huiskamer is ledig.
Men heeft vergeten het venster to sluiten waardoor
nu een straal der bleeke maan binnendringt.
De wind schuifelt in de schouw en 't oude uurwerk
tikt-takt met korte, als door snikken onderbroken
slagen.
Alles is stil, geheimzinnig doodstil.
In den valen' schijn van het maanlicht kan men thans twee
donkere gestalten bemerken die zich zonder gerucht bewegen.
— Doe de deur dicht, fluistert eene stem.
- Ze is toe, wordt geantwoord.
- Voorzichtig, kom bier heen.
Hij die zoo spreekt is Jacob.
Blootsvoets, in de hemdsmouwen en blootshoofds staat hij in
't midden der kamer met uitgerekten hals en luistert.
- Kom voort zegt hij met gesmoorde, doch gebiedende stem.
Terzelfdertijd heeft hij zich omgekeerd en maakt hij een gebiedend uebaar.
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— Ik hoor jets, mompelt Simon, die over al zijne ledematen
rift.
— Lafaard !
— Ik hoor jets, hijgt Simon nog eons.
— 't Is de « prins » die zich to bed legt.
— Meent ge ?
— Ja, zeg ik u, kom voort.
Simon sluipt belioedzaam naar het midden der kamer.
— Zou hij ons niet hebben hooren beneden komen.
— Wei neon, hij slaapt achter op do kelderkamer. Niemand
heeft jets gehoord.
— Wat had hij bier zoo last staan to « zeeveren » met Roze
Kate ?
— Gaat het u niet ?
— 't Is schande !
— Zijt ge jaloersch ?
— Nu, daarover later, gtinnikt Jacob, wij liebten thans ander
work to verrichten.
— Hoe zullen wij 't beginners ?
— Zwijg, fluistert Jacob, en luister.
Beiden stain met gerekten pals en ingehouden adem.
— Daar ligt A-ij en slaapt, mompelt Jacob naar Cornelia's
slaapkamer wijzend.
— Zou ze niet wakker worden ?
— Waarom zou ze ? Gij zijt benauw].
— Neen. -. . . . .
— Toon het dan.
— Simon doet een snap in de richting van de slaapkarner.
Zijne schaduw beweegt somber in het maanlicht en teekent
zich spookachtig at tegen de deur der kamer.
— Hoor ! . . . . . zegt hij.
— 't Is de bond, zegt Jacob.
— Hoe akelig hula_ hij !
- 't Is het vergift dat werkt ; hij sterft en zal dus niet
aan 't janken vallen.
— 't Snijdt mij door merg en been,
— ire zijt een lummel, snauwt Jacob, kruip terug in uw bed
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en laat alles blauw zooals 't was en wordt de knecht van
Jan Meerlo.
- Nooit . . .
vloekte Simon.
- Voorwaarts clan.
- 't Venster staat open.
— Let het nog meer open.
-- Waarom ?
- Geen nuttelooze vragen, zet het wagenwijd open zeg ik u.
— De mane schijnt zoo klaar
zou men ons niet zien ?
- Wie zou ? 1k zeg u dat go benauwd zijt.
— Neon.
- Gij klappertandt•. . . •
- Neen, zeg ik u !
— Aan 't work dan !
— Lunen de bloedvlekken ons niet verraden ?
- Hebt ge reeds vergeten hoe wij afgesproken zijn ?
— Neon, maar ik ben tool' bang dat het blood ons verraden
zal.
— Er zal geen bloed zijn als ge doet zoo als wij samen
hebben overlegd. Wij laten den dolk in de wonde.
— Lai ze niet bloeden ?
- Lafaarcl, neen, ze zal niet
— En als ze roept ?
— 'Le zal niet roepen, ze mag niet roepen. Eën stoot ..... en
't is geschied.
toch ijselijk.
—
- 't Is plicht !
- Ik heb zoo'n dorst. Laat mij eon slok drinken ; de kom
met brandewijn staat nog op de feel.
— Halt ! Gij wilt drinken omdat ge laf zijt. Ge wilt drinken
om u te bedwelmen . Maar ih verbied het u. Kunnen
wij niet kalm blijven, laat ons dan terug naar boven gaan,
— Maar . .....
len
door
clan do helft van 't goed
ontste
- Zwijg ! Laat
hoar . ..... door dies Jan Meerlo .
een
Laten wij het dan gebeuren dat Naar
bedschan.debed
ja, oom Cornelis zei
worde ! . . . . een schandebed . , . •
het : eon schandebed !
- Spreek zoo hard niet, smeekte Simon.
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— Gij maakt mij driftig, gij, met uw kinderachtig talinen, ge
zijt een reus met een kiekenhart in uw lijf.
— Neen !
— Maar, ge wilt nochtans hier den kop buigen en slavers voor
een vreemden indringer, voor dien afzetter van een Jan Meerlo.
— Dat is gelogen ! roept Simon, den raad van voorzichtigheid
vergetend dien hij zoo even aan zijn broeder gat
— Waarom beeft ge dan ? vroeg Jacob sarrend.
*----- Ili beef niet !
— Gij beeft, zeg ik u.
— 't Is van ongeduld !
Maken wij het kort.
— Zoo hoor ik 'lever spreken, zoo spreekt een man.
Jacob trekt al sprekend een dolk van under zijn vest en
duvet dien Simon in de hand.
— Wat is dat ? vraagt Simon fluisterend, en beeft andermaal
over heel zijn lichaam.
— Ziet ge 't niet ? 't is de dolk die ons van haar verlossen
zal.
Ga.
Met die woorden stopt hij Simon het moorddadig tuig in de
han.
Doch, nog altijd staat Simon onloewegelijk.
— Zal God_ het ons vergeven ? vraagt hij.
— Zeker, dat zal hij ! Hij zelf moet haar gedrag wraakroepend vinden en straffen wij haar niet, dan zal hij het „.,doen.
Ga !
Simon doet werktuigelijk een stap naar de deur doch kan
Been tweeden1 vooruit.
— 't Is zoo akelig hier ! stottert hij.
— Bloodaard ! Lafaard !
-77- De geest van varier, zei de droomer, zou hier kunnen wéerkomen ?
— Gek zijt ge. Vader is dood en blijft d ood. Laat gij hem
met rust.
- - Zou , niemand,. ., weten dat wij hier zijn ?
— Wie zou ? ik zeg nog eens, als ge benauwt zijt moet ge
maar heengaan.
— Ik ben niet bang.
— Lang genoeg getalmd ! Voort !
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Wie ?
— Wel gij.
— 1k ?
- Zeker gib ik hou 1 (Te wacht.
— Moet ik het doen ?
Ja, gij.
Waarom ? Ga mC'e.
— Neon, ik houd de wacht, zeg ik u, ga, ga, ga
Al sprekende heat Taco's zijn broeder vooruit geduwd tot
tegen de deur der kamer waar Cornelia, hunne moeder, to bad ligt.
Ze zijn bleek, neen, vaal als de nacht, ze zijn arschuwelijk,
afzichtelijk, de moedermoordenaars zooals ze dear stain in het
geheimzinnige maanlicht dat als een rooden, bloedrooden schijn
afwerpt tegen de wit gekalkte kamermuren. Simon huivert over
zijne ledematen sidderen ; zijne handen beven
gansch zijn
hij klappertandt lietgeen zijn broer Jacob, die hem als zijn
kwade geest beheerscht van woede doe knarsen.
— Ga, ga,, ga, ga ! zegt 110 nog eons, en dringt Simon nog
dichter _bij de deur der slaapkamer.
- Hoor, zegt Simon, half krankzinnig, van angst, zij zucht
Zij slaapt, zeg ik u
ga.
— Laat mij de wacht houden ? smeekt Simon.
— Gij zijt niet kalm genoeg, ge zoudt ons verraden door de
eene of andere dwaze streek.
— Ik durf niet ...... ik durf niet, zegt Simon, en met een
gebaar van afgrijzen reikt h j bet mes aan zijn broeder.
— IIa gij durft nitt, lafaard. roept doze, ge durft niet Laat
u clan bestelen ; laat haar ons good verscheuren, verdeelen
het to grabbelen gooien aan then rekel van eon Meerlo. Wordt
slaaf , kruip voor hem en voor haar die nooit eene moeder voor
ons was, neon nooit was ze dat Zij bracht ons ter wereld
gelijk zoo onverschillig als een dies ; eenmoederhart Ireeft ze
Diet.
Maar ik-, ik zal toonen een man to zijn
1k zal durven wat gij niet durft
Ik zal het goed verdedigen, tegen Jan Meerlo, tegen haar
Korn !
-

Tevens had hij Simon bij den poll gegrepen en rukte hem
mée voort.
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— Laat mij hies blijven, smeekte Simon zich vruchteloos
pogend los te maken uit de ijzeren vuist van Jacob.
— Hoe laf' zijt ge ! vloekt deze. Simon 's poison tot verbrijzelens toe omknellend, het zweet stroomt langs uw gelaat !
Gij durft (le diefegge van ons goed niet straffen. Kom, kom mee.
Nog beproeft Simon tegen te streven.
— Kom, briescht Jacob tot razernij opgewonden, of ik steek
u of als eon howl. . . . . .
Het ijselijke broederpaar verdwijnt in Cornelia's slaapkamer.
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NEGENTIENDE HOOFDSTUK

Hulp ! Moord It Moord 'I

p zijn bed lag Everard om te woelen.
De slaap wilde niet komen, al was Everard ook
vermoeid en afgemat naar geest en lichaam.
Zalige droomerijen waren het die hem wegvoerden
verre van de smidshoeve, verre in vreemde betooverend schoone streken, waar hij met zijne Roze Kate de zaligste
dagen slijten zou
Eindelijk !
Eindelijk was haar mond de volzalige bekentenis ontvallen dat
zij hem lief had, dat zij de zijne worden zou.
De wensch van gansch zijn leven ging eindelijk vervuld
worden !
Aan niets anders der wereld dacht hij thans dan aan den
gbelukkigen stond waarop hij zijne bruid voor Gods altaar eeuwige
trouw en eeuwige liefde zweren zou.
Waarom dan dat gevoel van zwaarmoedig weedom dat tegen
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zijn evil in zijn hart kwam, het overweldigde ? Waarom dat
pijnlijk bonzen in zijn binnenste ?
Gevolg der gebeurtenissen van den afgeloopen avond, dacht
Everard, de slaap zal die ti-eurnis verdrijven en ook dit eenige
grijze wolkje van mijnen gelukshemel verdrijven.
Doch de slaap wilde niet komen.
Door het kleine venster dat op den boompard uitgaf, viol het
maanlicht in Everard's kamertje dat derwijze holder verlicht werd.
Van op zijn bed zag Everard alles wat zich daarin beyond
en onderscheidde bij de geringste vOorwerpen.
Eensklaps ging de deur open, zonder dat het minste gerucht
0g emaakt werd.
— Wie is daar ? riep Everard wel verwonderd, doch niet
vervaard.
— Er kwam gees antwoord, maar de deur word nu gansch
opengeduwd.
In de opening stond eene kleine, ingezakte vrouwelijke ge_
stalte.
Zij stiet de deur achter zich toe en kwam then naar het
bed.
Haar gelaat kon Everard niet zien. Het was onder eenen
rooden sluier verborgen.
— Wie zijt ge ? vroeg Everard zich overeind pogend te zetten.
.
Dit gelukte hem echter niet.
Het was als drukte hem iemand met de borst tegen het bed.
Toen hij eene uiterste poging deed om nit het bed te geraken
en zijn hoofd daarbij een weinig oplichtte, zag hij dat de vrouw
op het bed was gaan zitten, met hare knieen op zijn Borst.
Dat was do oorzaak waarom hij niet veroeren kon.
De vrouw trok een zijner handen naar zich toe, en hield die
voor Naar gelaat, zonder nochtans den rooden sluier weg to
nemen.
Plotseling herkende Everard nu de waarzegster die hij ontmoet had en waarover hij met Roze Kate gesproken had.
Wat wilde die op dit late uur ? Hoe kwam zij in Everard's
slaapkamer ?
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De deur was wel niet op slot,
buitendeur
was toch
de
steeds gesloten,
Waarom kwam ze hier ?
- Omdat ik u mijne voorspelling herinneren moet, klonk eene
drooge, schorre stem.
— God dank, zuchtte Everard. Zij spreekt.
Hij trachtte wat ruimer adem te halen, doch het gelukte horn
niet.
Pijnlijk hijgde zijne borst onder den verpletterenden last der
WOW.
Gij zult in een groot gevaar verkeeren. Op het oogenblik ge
red -te worden, zult gij toch gansch verloren gaan . • . zei de
vrouw, en grinnikte daarbij zoo ontzettend dat Everard er ijskoud
van word.
Gij zeidet mij dat reeds, waarom komt ge dan bij nacht

terug.

- Omdat gij het laatste deel mjner voorspelling nog niet kent.
Eene is er die u redden kan, Zij heeft u lief genoeg om voor
u alles op te offeren, alles zelfs hare maagdelijke eer . . . . .
- Wie bedoelt gij ? vroeg Everard.
Wie anders dan zij, wie gij heden a y ond tot vrouw vrcegt ?
Roze Kate.
- Zij inderdaad. — Alles wat mogelijk is to beproeven om
u te redden, zal zij beproeven, doch dat alles zal nutteloos zijn.
••
Een somber noodlot is het uwe.
Zoo sprekend trok de vrouw het roode doek van haar gelaat een
weinig af.
Een rauwe kreet ontsnapte aan Everard's mond.
In de trekken der vrouw herkende hij eensklaps die zijner
eigene moeder, doch doodsbleek, met gesloten oogen en pijnlijk
vertrokken mond. Het roode doek was eensklaps een groot akelig
spinneweb in bloed gedoopt.
Een duivelsch gelach trok Eevrard uit den staat van afgrijwaarin hij was.
— Moordenaar ! klonk het, moedermoorder
Alle geweld inspannend rukte Everard zich nu los, sprong van
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het bed en woelde in de kleederen die aan den kapstok hingen,
vast overtnigd dat het lachen van hier was opgegaan.
De vrouw was verdwenen.
De maan scheen steeds even fielder -in het karnerken.
Hij had Goddank alleen maar g,,edroomd !
Gedroomd ?
Was het werkelijk dan slechts een droom geweest ?
Everard doorzocht het slaapvertrek. Nergens was eenig spoor
dat zou hebben kunnen doen vermoeden dat hier iemand geweest
was. Alles was in dezelede orde als toen hy over een uur was
to bed gegaan.
Hij sloeg vuur onstak de lamp en ging op den rand van het
bed zitten.
Was het mogelijk zoo to droomen alsof het werkelijkheid was ?
In de aangrenzende kamer slaapt Cornelia. Ook hier wordt de
deur behoedzaam opengeduwd. Eene zwarte gedaante verschijnt
in de deur, eene tweede volgt . . . . . Zij naderen het bed. In
de vuist van een der sombere gestalten blinkt het lemmer van
een dolk.
Hijgend staan beiden een oogenblik voor het bed.
Dan een zwaai, een geweldige, nijdige stoot met het blinkende staal
— Hulp ! Moord ! gilt de zoo laf overrompelde vrouw, maar
zoo snijdend, zoo ijselijk klinkt die kreet dat hij Everard de haren doet to berge zijzdn.
Deze grijpt de lamp en ijit de kamer uit.
Op het oogenblik dat hij in de huiskamer verschijnt, ziet hij
zijne twee broeders door de deur aan den tegenovergestelden leant
in den gang vluchten.
Hij voelt dat bier een ijselijk drama plaats heeft ; hij wil zijne
broeders achtervolgen, (loch nu verneemt hij eensklaps den doodsreutel die uit Cornelia's kamer tot hem doordringt.
Hij stelt het licht op de tafel en ijlt de kamer in.
Een ijselijk tafereel treft zijn bilk.
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Op het bed, door de maan beschenen, ligt roerloos eene neer
gezonken massa. Everard denkt aan de geheimzinnige vrouw....
Siddercnd nadert hij.
.
.
Dear is de roods doek ....
Hij vraagt zich al' of hij ten prcoi is aan con afschuwelijke
greijpt naar den rooden sluier . . . ••• •
naclitmerrie
0 gruwel . ...... . cone warms straal schist hem over de
handen. . . . . . . . . . Blood, gilt hij, blood !
— Moeder, moeder !
Roerloos ligt de vcrrnoorde, het gelaat naar den muur gekeerd.
Met bovenmenschelijke krachtsinspa,nning gelukt het den jongeling zich to beheerschen.
Vastberaden treedt hij naar het bed, keert het lijk om. Zijne
hand ontmoet een hard voorwerp . ... ...
De hecht van het moordend wapen.
De angst, de ontzetting slam Everard om het hart. Iij gejpt
den dolk, trekt hem uit de wonde en ijlt de kamer uit als een
krankzinnige roepend :
— God, o God !
— \T at is er gebeurd, rocpt cone sL)m hem tegan.
't Is Walkiers die in de kamer komt geloopen, gevolgd door
de twee smi(lsknechten, Roze Kate, Katrien en de labeurknechten.
Als door den bliksem getroffen blijft Everard staan, den van
bloeddruipenden dolk nog sheds in de hand.
— Hemel, wat is dat Everard ? roept Walkiers en wijst op
het moordtuig.
Als versteend kijkt Everard eerst hem, daarna den dolk aan
en laat dozen daarna met een gebaar van eindeloos afgrijzen aan
zijne hand ontglippen.
Roze Kate s pelt naar de openstaande deur van Cornelia 's
slaapkamer.
Een martelendt voorgevoel
doet hare knieen knikken.
....
Zij wil de kamer binnen doch hare voeten weigeren den drempel to overscheiden.
Zij blikt met opengesperde oogen naar binnen en gilt :

518

ROZE KATE

Moeder Cornelia, dood vermoord !
Vermoord ! roept Walkiers.
- Vermoord, zegt gij, roept nu nog eenc andere stem die zonderling trilt. 't Is die van Jacob, gevolgd door zijn brooder
Simon, die achter in do lamer shall bled en op een stoel leunen moet om niet to vallen.
Die stem scheen Everard uit den staat van verdooving to
ken waarin hij gedompeld scheen.
Vol afgrijzen blikt hij Jacob aan.
De moedermoorder siddert voor dien blik.
Doch, zich plotseling hervattend, roept hij uit :
Vermoord Vermoord ! 0 gruwel Everard waarom hebt
gij dat gedaan ?
- Hij ! roepen alien in een schreeuw ! hij !
- Ja hij, schreeuwt Jacob, terwip Everard met de woorden
. . . . gij ! . . . . . mij . . . . mij ! . . . durven !. . . . 0 God,
Gij
o God ! de ijselijke voorspelling ineenzakte.
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Het oiiderzoeh
--------i'.S.der"b.L.2.-----------

e zijn in (le ruirne Wetshuiszaal der vrijheerlijkheid
Tervueren. Eene groote, breede eikenhoutentafel staat
in de diepte der naakte zaal. Behalve een groot
kruisbeeld, dat boven de tafel tegen den wand hangt,
trekken nog de aandacht twee groote roode gordijnen
die over eene dubbele deur in zware, bloedroode golvingen
neerhangen.
'Zware eikenhouten stoelen staan in dubbele rij achter de tafel
geschaard en twee roten banken staan aan de overzijde.
Op het oogenblik dat wij in de zaal treden, wordt deszelfs
strong uitzicht getemperd door de aanwezigheid van Heintje.
Wimpelo, de bode van het vrijheerlijk Gerecht.
Reinke Wimpelo is een vinnig vijftigjarig ventje, dat zicii van
zijne beeliening heel wat laat voorstaan en bij de verpotoziagen
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die zij hem aanbiedt de edele muziekkunst beoefent.
Die kunst zoekt en vindt Heinke in zijne schalmei, soort van
houten veldfluit waarop <4( de man der wet », zooals hij zich zelve
betiteld, heel aardig spelen kan.
In den grond is Ileinke een braaf mensch, en wie hem langs
een zijner gevoelige zwakke zijden, de kunst of de eigenliefde,
te < pakken » weet, die kriigt van Heinke al gedaan wat hij
wil, wel te verstaan, al wat eerlijk is.
Voor den dikken Fransen den wetshuisknecht, gevoelt Heinke
eerder medelijden dan minachting.
Tusschen een bode en een A necht is er dan ook op zich zelf
genomen reeds een hemelsbreed verschil.
En als wij nu gezegd zullen hebben dat Fransen zooveel van
muziek kende als « een speenvarken van haver zaaien » zooals
Heinke dat zei, dan zullen de lezers wel best begrijpen dat lien
dikken pnzak aan het vinnige Ileinke niet te vergelijken was.
Heinke wipt om de eikenhouten tafel been, kijkt of al de
stoelen op hun plaats staan, onderzoekt nauwkeurig een bundeltje ganzenpennen die naast een groot tinnen inktvat liggen, logt
den grooten foliant voor don zetel waarop straks den amnian
zal plaats nemen, en vergenoegd over de volbrachte tank, gnat
Ileinke midden in de lamer en trekt zijne schalmei uit den
borstzak van zijn rok.
— Dag Heintje, zegt eene trage, slaperige stem.
— Dag Fransen, hoe is 't er m0e, °Awe kameraad. Goed geslapen, he ?
- Geslapen, hm, zoo en zoo, de nachten zijn zoo kort.
— Zoo in den aard van uw beentjes zegt Heintje lacheud.
Fransen inderdaad is een kort gezet manneken met korte spillebeentjes en daarbij een buiksken als een tonneken. Dik hoofd,
roode bolle wangen, en kleine, heel kleine pieperige oogskens
die altijd gereed schijnen toe te vallen zoo zwaar zijn de wenkbrauwen die er overheen hangen.
Fransen is nog niet binnen om zoo te zeggen, of hij laat
zich reeds in een der eikenhouten armzetels vallen.
-

Och, 't zal weer warm zijn vandaag.
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- Ja, jongen zegt Heintje daarop, warm. zal 't zeker zijn,
maar ge bunt u troosten met de gedachte dat er toch menschen
zijn die het vandaag nog veel warmer zullen hebben clan gij of
ik.

- Ge meent , den moederinoorder die vandaag onderhoord
wordt ?
Onderhoord en wellicht ook gevonnisd en veroordeeld, zei
Wimpelo, al schijnt mij die zaak ook zoo klaar niet.
— Zoo klaar niet ?
Men heeft hem toch betrapt op heeter dawl antwoordt
Fransen.
— Abuis, Fransen. Voor een gerechtsdienaar past het niet zoo
voortvarend te zijn, zegt Heintje vermanend.
Het is waar, gij zijt enkel wethuisknecht en hoeft de zaken
zoo diep niet te doorgronclen, maar met mij, die gerechtsbode
ben, is dat een ander geval. 1k heb clerhalve de zaak doorgrond
ell ik zeg u dat ze zoo siinpel niet is.
— Maar, beproefile Fransen in te brengen, de mooed is toch
geschied.
- Natuurlijk.
— Dus moet er ook een moordenaar zijn.
— Wat zijt ge diepzinnig vandaag, meester Fransen, lachte
Heintje Wimpelo, ja, er is ook een moordenaar.
— Die moordenaar is de jongste zoon der weduwe Dirix.
— Halt ! riep Heintje, dat moet eerst nog bewezen worden.
— De bewijzen zijn volgens mij klaar en duidelijk genoeg. Zes
getuigen hebben den moordenaar uit de kamer van het slachtoffer zien komen.
— Perfekt, maar hebben ze hem ook ;ien moorden
Dat joist niet, maar . . . . • • • .
— Geen maren jongen, bewijzen. Ilebben ze gezien dat Everard
de misdaad van doodslag gepleegd heeft op den persoon van
vrouw weduwe Cornelia Dirix, zijne eigene moeder ? hebben ze
dat gezien ?
- 't Schijnt van neen.

A n 34

Eigxendom
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Haha ! ge bekent, dus dat niemand dat gezien heeft, dat is
punt een.
Luister nu. De -wijze zegt : « Ga steeds na en zoek wie zijn
profijt vindt in het -wanbedrijf » Wie had belang in 't yermoorden der ongelukkige vrouw ?
Ge zult mij zeggen. Everard evenmin als wie ook der andere
huisgenooten. want niemand anders heeft of kan de misdaad
hebben bedreven. Dat is bewezen. Ergo dat is punt twee.
Een beteekenisvOl geronk onderbrak Heintje, die allengs in
-vuur begon te raken, in zijne overtuigingsrede.
Hij keek eons naar Fransen en 11tWde dan verachtend de
schouders op. Fransen sliep den slaap der rechtvaardigen.
Gewis had hij geen moordenaarsgeweten.
Fransen ! riep Heintje uit al zijn. macht.
Wat gebiedt de Amman ? riep de aangesprokene verschrikt
opspringend.
Dat gij wakker blijven zoudt, zei Heintje l zoo dadelijk zijn
•
de getuigen bier.
— Is mij dat doen schrikken, man, zei Fransen, zich de oogen
uitwrijvend, ik meende dat er eon ongeluk gebeurd was of dat
de amman mij riep.
- Wil ik u jets voorspelen ? vraagt Heintje, zijne schalmei
weer ter hand nemend.
— Ja, speel maar op zij Fransen, die weer in zijn stool was
gezakt, en de armen kruiselings over de borst geslagen, de
beenen wijd uitgezet, weer gereed seheen een uilken te vangen.
Heintje begint, eerst zachtjes, daarna wat luider op zijne schalmer te spelen, hetgeen voor onmiddellijk - gevolg heeft Fransen
aan 't snorken te brengen dat de tafel er van davert.
Meintje houdt verontwaardigd met spelen op.
Fransen, roept hij. Maar, Fransen snorkt door tot Heintje
hem eindelijk met - zijn speeltuig een - fermen tik op den neus
geeft.
Dat middel hielp.
- Wat is dat ? roept Fransen verschietend opspringend.
- Dat is een tik op uwen neus, zegt Heintje, gekwetst in
zijn kunstenaarstalent. Denkt ge mischien dat ik hier speel voor
mijn plezie0
1k wilde u nu eons jets liefs laten hooren, lets dat ik zelf
heb uitgedacht, en gij valt in slaap.
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— In' slaap, ik ? maar neen, Heinke, ik sliep niet jongen.
— Dan waart ge missehien aan 't 'lout zagen, zegt Heinke,
en ge zaat op een weer. Maar gekheid ter zijde, ging Reinke op ernstigen, vermanenden Loon voort, dat slapen zal u nog leelijke
parten spelen ; Boor, Fransen, go slaapt nacht en dag ; ge slaapt
in uw bed, op uw stoel, in hues, in de kerk, in de gerechtszaal en it geloof waaraehtig dat g:j al slapende gnat en staat.
— Ge maakt het tool) wat boat nu, zei Fransen, zoo erg is
het immers niet.
— Wat, niet erg ? Veronderstel nu. eens dat ik stierve, want
alle mensehen zijn sterfelijk, of tot een hooger ambt geroepen
weed, en het magistraat u tot ('en vro-4,,eren post van Heinke
Wimpelo verheffen zou. Wat zou er dan gebeuren ? Men zou u
bijvoorbeeld , zeggen ; Fransen, hail den besehuldigde ; of : zorg
dat de gevhngene niet ontsnappe, en Fransen zou het niet boomen, want Fransen zou staan ronken. Gevolg : Afzetting, schandelijke wegjaging nit uw ambt pn missehien de galg of het
schavot.
— Gij kunt iemand de flood op het lijf jagen, gij, met uwe
akelige histories van galg en seha y ot, zegt Fransen, en slat om
zoo'n nietigheld.
-- Nietigheid, beet gij dat nietigheid als de beschuldigden niet
gehaald worden of als de gevangenen door uwe schuld ontsnap
pen ?
— Ili zeg u dat het zoo erg niet is als gij het zegt. Omdat
ik dozen nacht niet kon slapen en zoo even eventjes was ingeslapen, dan staat gij een beslag to maken van de andere wereld.
— Gij moogt niet slapen hier in de. wethuigzaat.
— Gij moogt er evenmin op de fluit spelen gij, zegt Fransen
geraakt, en gij doet bet toch. Missehien om u wakker to houden,
voegde de dikke Fransen er spottend' bij.
— Missehien wel, zei Heinke, wiens wrevel weer spoedig
verdwenen was. M. wilde u alleen maar waarsehuwen slat het
slapen u in ongelegenheid brengen zou, ging hij voort, immers,
een dienaar der wet moot een wakkere en goon slapende vogel
zijn.
— Ik zal nu niet meer slapen, zegt Fransen beslist,
— 't Zal voor uw welzijn wezen, kameraad.
— Zeg eons, ging Heinke na een boos voort, kent gij in.in
broer, Neeltje ?
— Neeltje ? Nee : . . . '
ö
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Ge gaapt alweer
— Nee . . . . . • •
— Kent ge Neeltje niet, die Cipier to Brussel is ?
- Cipier ? . . . . . .
- Ja, Cipier, of de gevangenbewaker, kent ge hem !
- Nee . . . . . .
- Sapperloot kent ge clien niet ?
— Nee . . . . .
— Gij kent ook niets, gij ! Maar, enfin, 't geeft er niet aan.
Mijn broer, he . . . . . . of ge then ziet of mij, dat is net eender
— Zoo ! . . . . .
— Ja, en of gehem hoort of mij, dat is ook precies zelfde.
Wat ge zegt
- Ja, wij gel jken op malkander als twee druppelen water ;
alleen zijn haar is ros en 't mijn is zwart.
— Ros water en zwart water dus, lachte Fransen,
Fransen, go zfit Oen kwint, zei Hemel, he, mijn
Lroer en ik, we zijn een « gemankeerde twceling » en hij kan
zoo good spelen als ik, maar hj si,eelt op eon viool.
- Dat is 't zelfde, zeide Fransen, die alweer gaapte, maar
Heinke sCiudde hem cons ferm met de MOU W van zijn jas, en
toen schoot hij weer voor eon minuut wakker.
— Ja, ging Heinke voort, hij en ik, we zijn twee geboren
kunstenaars.
. . . . . . Zoo.
.. . die God weet hoe wetsdienaar3 geworden zijn
Maar we zijn muziekant in onze familie van over honderden
jaren.
- Ge hebt dat good onthouden, zegt Fransen.
— Ja, do overgrootvader van mijn grootvader he, die had

een viool uitgevonden en zeli gemaakt van vier wet lang : men
hoorde ze drie wren in de ronde, maar teen hij erop begon to spelen, vielen al de honden aan 't janken en de koeien en kalveren waren niet meer gebonden. Ja, Fransen . . .
— Waarachtig lieve heilige Sinte Pieter, daar ligt hij mij
weer ingeompeld !
— Fransen, Fransen, schreeuwde hij ! Maar Fransen verroerde
niet.
- Wat een kieken, wat een uil, wat een mossel !
- Fransen, schreeuwde Reinke, hem nu zoo hard hij kon, het
Brandt !
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- Waar ? riep Fransen vcrschietend, terwip hij zich met
de vuistPn de oogen uitwreef.
- — In de hel onder den duivel zijn « vel », antwoordt Heinke
boos.
Ge zijt een snaak Heintje, most Fransen en veer laat hij
zich in den armstoel zakken.
Hein* neemt nu het besluit maar voor zich alleen te spelen, voor Apjn, plezier, zooals hij straks niet spelen wilde, omdat zoo'n stuk als ,Fransen veel te bot was om jets vale muziek
te vatten.
Zachtjes begint hij to spelen en verdiept zich weldra zoo danig
in zijne eigene begeestering dat hij niet ziet hoe de deur der
gerechtzaal geopend werd om een net, in 't zwart gekleed brabantsch boerinneken binnen to laten.
In het ietwat bleake meisje herkennea wij da lelijk Roze Kate.
Zij blikt schuchter road en treedt clan behoedzaam naar den
schalmijspeler.
— Zeg, man . . . . . . . lispelt ze zacht, als vreesde zij de melodij te stores.
— He ! wie hebben wij hier ? zegt Heinke verrast ophoudend
met spelen. Zeg, meisje, spreekt hij verrast over hare schoonheid,
wilt ge wel gelooven dat gij een schoon meisje zijt !
- -- En gij, wat speelt ge schoon ! zegt Roze.
— Zoo, vindt go dat ?
Dat doet mij plezier, zegt Heintje, nog eens herhaalde hij
— Ern schoon meisje, ja, waarachtig eon schoon meisje dat
moot gezegd zijn
— Zeg eons, vriend
glinsterend ?
En dat ge daar voor mij staat als een starreken zoo helder, zoo
— Och . ......
— Ja, ja,, 't is niet van och, 't is gelijk ih u zeg, ging Heinke
voort, maar nu zoudt ge mij eons moeten vertellen wat gij
hier verrichten komt !
— Ik kwam, zegt Roze Kate, en verlegen draait zij haren
voorschoot tusschen hare handen, maar blijft in hare redevoering
steken.
- Ja, meisje, dat is good en wel, maar gij moogt hier niet
binnen.
— Mag ik hier niet binnen, vriend-lief ?
— Vriend-lief, zegt ge, en, dat was tegen mij ! Wat heeft
dat kind een lief stemmeken.
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- Neen, meisje, en dat is ooh p ia erg want wat plezier is
hier te rapen : een rechtsgeding is geene vroolijke geschiedenis
d,aar weet ik van te spreken.
Roze Kate zucht, loch verroert niet.
- Kwaamt gij voor 't rechtsgeding ?
- Ja, inderdaad, zegt Roze snel, nu ze weer leans ziet den
draacl van het gesprek op de drijfveer to brengen woke haar
bierheen dreef, ik kwam voor het geding.
— Zoo, maar dat is niet openbaar, schoon kind.
Niet openbaar ?
- Neen : alleen de getuigen mogen binnen.
— Ik ben getuige.
- Zijt gij getuige in (lie leelijko zaak ? Toch mag ik u
nog niet binnen laten, ze31 Heinke ziyae scialmei wegstekend.
— Waarom dan -niet ?
— 't Is nog to vroeg.
- Ik kwam eon weinig vroeger omdat ik gaarne lets zou
weten over Everard. .........
— Kent gij hem, vroeg Heinke ?
— 0 ja, en men heeft nlij gezegd dat gij inij zoo good zoudt
hunnen inlichten, en mij Diet afwijzen zowit.
ondanks zich
- U afwijzen zeker niet, antwoordde
zelven bewogen, gij ziet er zoo'n traar meisje uit hoe hoot ge?
- Roze Kate.
t
— Schoone naam ! wat verlangt gij ?
-- Kan die man daar ons niet hooren ? vraagt Roze, terwiji
ze den steeds slapenden Fransen aanwijst.
— Die, lacht Heinke, (lie si.aapt als een hooimijt. Hij zou ons
nog niet liooren al gingen wij schreeuwend aan zijh ooren staan.
Wees dus daarop maar gerust. Waarom spreekt gij van Everard
Dirix ?
- Ik ken hem, h is van dezelfde gemeente als ik.
-- Van Auderghem dus.
- Ja.
— Zou Everard veroordeela worden ?
't is tech ook afschuwe- WaN-schOnlijk. Zulk éene
mompelt Heinke binnensinonds
• O ..... Maar
lijk ..
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daarbij, 't is toch zoo zeker niet dat hij plichtig is ; die zaak is
duister, heel duister.
— En wat zoudt ge willen weten ? vroeg hij weer laid op.
Indien Everard Dirix gevonniscl wordt, sprak Roze Kate met
van angst bevende stem, wat zou er dan gevolg van zijn
—
doodstraf. Ge begrijpt ; een moedermoord 1 is erg !
— 0 ja, men zegt dat de doodstraN 1 Is ijselijk ! En, hij is
niet schuldig !
Zijt gij zijne zuster ? vroeg Heintje medelijdend.
Roze Kate schudt van neen.
— Familie van hem ?
- Ook niet . . . . . . ,
— Dan, dan ziet gij hem geerne ! roept Ileintje schertsend
den vinger opstekend.
Roze Kate buigt hijgend het hoofd.
— Is het zoo niet ? dringt Heintje aan.
— Welnu, ja, ja, ja, ik zi p hem geerne, worst Roze Kato
censklaps los ; moet ik het nu nog langer ontkennen ? Het nog
wegsteken nu iedereen hem verlaat ? Ja, ik zie hem geerne en
zal dat blijven doen zoolang mijn hart kioppen zal. 1k wil hem
niet verloochenen omdat hij ongelukkig is, omdat hij valsch beticht en onschuldig in den kerker geworpen werd, lk wil niet
dat zij hem langer zullen martelen.
— Och wat spreekt ze aandoenlijk, zegt Ileintje, een traan
wegpinkend. Hoe is het mogelijk dat een monster als die moedermoordenaar door zulk een engel bemind worde
- Ilij is onschuldig, zoo ging hij voort, zich tot Roze Kato
wendend : zijn daar bewijzen van
— Bewijzen, ja, alles bewijst dat, Plop Roze Kate zich opwindend, alles, zijn voorgaande, zijn gedrag, zijn hart, zijne liefde
voor zijne nioeder, voor mij !
— Lief kind, dat zijn woorden maar geenc bewijzen.
— Hebt gij dan bewijzen tegen hem ?
— Het gerecht heeft altjd bewijzen, maar in het geval van
Auderghem is lets meer. De moordenaar is om zoo to zeggen
op heeterdaad betrapt geworden.
Terwip hij sprak, keek Reinke Wimpelo strak naar Roze Kate.
Men zou gezegd hebben dat hij in haar hart lezen wilde, dat
hij een w cord, een ge lmar, eene uitdrukking des gelaats betrappen wilde die hem den sleutel geven zou van het geheimzinnig
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de zaak van den inoedermoord van Auderghem
ewikkeld
zat.
bg
— Dat zijn lougens ! riep het meisje op een toon van zoo
innige overtuiging, dal Heinke er niet eens meer aan twijfelde.
Het gerecht was op eon dwaalspoor ; de gevangene was de
moordenaar niet, Heinke zal een oog in 't zeil houden !
-- Zeg vriend, gaat Roze Kate voort, kunnen zij een onschuldige veroordeelen ?
— Een onschuldige, neen, zeker niet, ten minste niet als zijne
onschuld klaar en duidelijk bewezen is.
— Maar hoe kan hij die bewijzen ? riep Roze Kate wanhopig,
waarom vraagt men geene bewijzen aan zijne valsche beschuldigers ? En als die geene geven kunnen, zullen zij hem wet
moeten vrij spreken.
— Daarin bedriegt gij u, dochter, het gerecht laat vooreersl
niet gauw remand los die het eons gevat heeft ; ten tweeds
hebben wij de bekentenis van den betichte.
— Bekentenis, zou Everard Dirix jets bekend hebben? dan is
hij krankzinnig ja, krankzinnig, riep Roze Kate handenwringend,
want hij is onschuldig !
— Meisje, wees kalm, zegt Heinke Wimpelo steeds meer en
meer bewogen, Dirix heeft nog niets bekent...
— God dank, zuchtte Roze.
— Maar ....... ging Heinke aarzelend voort, hij zou misschien kunnen bekennen als ... .. . . .
— Als . . . .
. . . . . . . Daar, zegt Heinke en wijst maar den achtergrond
der zaal.
— Wat beteekend dat ? vroeg Roze.
--Dat hij op de pijnbank gelegd zal worden . . . . . . ... en

raadsel waarin

dan • • • • ..... .

• .

— Zwijg ! . • • . . zwik._r, nokt Roze, en in stroomen bg udsen
haar de tranen over de wangen.
Gedurende een geruime pons blijft zij snikkend het hoofd in
haren voorschoot verborgen.
Eensklaps Miter schijnt zij een krachtdadig besluit to hebben
genomen.
Zij richt het hoofd op, en veegt zich do tranen af, en diep
ademhalend, spreekt zij beslist:
— Mag ik u eons sets vragen, man ?
— Zeker .
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— Ware het niet mogelijk mij con oogenblik bij Everard
Dirix toe to later ?
- Onmogelijk, ant-wool-tit Heinke Wimpelo met een zucht,
- Een minuut, een enkele seconde.
— Onmogelijk, herhaalt Heinke, bet hoold schuddend.
Eene Foos zit Roze Kate zwijgend to denken, terwijl de gerechtsdienaar liaar vo1 medelijden aanstaart.
— Ms het niet mogelijk is dat ik bij hem worde toegelaten,
gij moogt toch bij hem gaan ?
Ja.
- Wanneer gij wilt ?
- Ja.
— Wilt gij hem niet eons bezoeken ?
- Toch wel, om u genoegen to doen, wat moet ik hem zeg,
gen ?
— Den goeden dag van mij, van Roze Kate zeg hem dat
ik bier ben, dat ik betrouwen heb in zijne onschuld, dat ik hem
lief beb ! 0 ! pi( p bet meisje hartstochtelijk, wilt gij dat voor
mij doen ?
- Ik beloof bet u.
— 0 hcb dank, man, wat zijt gij goed !
— Ga nu, meisje, men zou kunnen komen en 't is niet noodig
dat wij bij elkander gezien worden.
Roze Kate wil gaan. Heinke doet haar teeken to blijven.
't Is betel ., zegt hij dat gij daar op de banken gaat zitten
ik zal uitgaan en dadelijk uwe boodschap volbrengen.
Mag ik u nog wagon, zegt Roze, aangemoedigd door het
vriendelijk en goedig uiterlijk van Heinke Wirnpelo, hem dit ter
hand to stollen ?
Terwiji zij sprak had ze eon tuiltje verdroog,de korentioemen
nit haven borstdoek getrokken, en reiktc het licinkc Wimpelo
toe.
- Weiger niet, smeekt zij, het zal hem zooveel genoegen
doen en hem zooveel moed schenken !
Ik zal ook doze boodschap overbrengen en .....
Op (lit oogenblik weerkionk eene bel.
— Meisje, men roept mij, zei Ileintje ; veritonw u op mij.
- Ik dank u met gansch mijn hart en zal mijn Leven Lang
voor u bidden.
— Een engel zijt' gij meisje ! riep Ileintjc, voor u liet ik mij
in stukken hakken.
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Daar, zet u hier op die bank, en heb goede hoop.
Heintje loopt loopt naar Fransen en schult hem duchtig een
paar malen been en weer.
Fransen echter verroert niet, en, zoo gauw Heintje hem loslaat zakt hij weer ineen gelijk een meelzak.
Heintje neemt zijne schalmei en steekt die vial naast het oor
van den slapenden Fransen.
Een scherp gefluit snijdt door de zaal.
— God zegent u, zegt Fransen even het hoofd omwendend
en zich met zijn knokkelige vuisten de oogen uitwrijvend.
— Eeuwige slaper, zegt Heintje, half boos, half lachend, wat
zal er nog van u geworden
— Maar, brobbelt Fransen, ik shop niet.
— Neon, gij ronktet als een windmolen, zei Heintje ; voort,
men heeft gebeld.
Op het zelfde oogenblik dat Heintje Wimpelo zijnen slaperigen
makker naar de deur duwde, word aan de andere zijcle der
gerechtszaal eene andere deur schuw opengestoten.
In de opening verscheen een hoofd dat onderzoekend in de
zaal rondblikte.
— Zijn ze weg ? vroeg tluisterend iemond achter de deur.
— Zij zit er nog, antwoordde het hoofd in de opening.
— Wat had zij to feemelen met dien gerechtsdienaar
— Psst, deed de leelijke kop in de deuropening.
Eene Nos stilte volgde.
Roze Kate zat dmomend in de getuigenbank, het hoofd strap
naar de afgrijzingwekkende roode gordijnen gerieht.
De deuropening word grooter.
Het voile hoofd werd gevolgd door een paar breede hooge
schouders.
— Gaan wig binnen ? vroeg iemand achter do deur,
— Volg mid, antwoordde degene die voorop stond, en die nu
de gerechtszaal binnentrad.
— Roze Kate, sprak hij, Roze Kate.
Het meisje wendde het hoofd om.
Onmiddellijk echter keerde zij het gelaat weer of van den
binnentredende.
Eene uitdrukking van diepe misachting kwam om hare trekken.
— Ge zijt zoo vrcng op de har p geweest, zei eon der twee
laannen.
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Roze Kate antwoordt niet.
— Asa, kunt gij ons niet antwoorden, riep nu de tweede
der manner', (lie niemand antlers dan Simon was, of zijt ge to
fier geworden ?
Jacob wierp zijn broeder een vernietigenden bilk toe, waarop
Simon den nek buigde en gedwOe op de bank ging zitten.
Waarom gingt g j voorop ? vroeg nu Jacob zich andermaal tot Roze Kate wendend ?
Waarom niet met ons vertrokken ?
Roze ziet beiden aan ; doch geen woord komt over hare
11ppen.
• — Gij ziet er droef
Roze, -zegt Jacob. Wij ook zijn
Roze Kate haalt de schouders op en blijft zwijgen.
- Ja, gaat Jacob voort, 't is voor ons ook geen vroolijken
(lag vandaag, den dag AT an 't vonnis. God weet wat er gebeuren
gaat
— We zijn voor 't ongeluk geboren, zegt Simon.
Kozo Kate staat op, nadert met trage schrede 'de twee broeders en blikt hen diep in de oogen.
Jacob ondergaat dien blik, met voldoende zelfbeheersching.
Simon echter staat de oogen neer en siddert over gansch zijn
lichaam.
— Voor 't ongelnk geboren, zegt Roze Kate met nadruk,
misschien : God is rechtvaardig.
- Wat bedoelt ,g0 ? vroeg Jacob.
- Dat de lucht bier zuiver is, zegt het meisje met
nadruk, de tweelingbroeders onder Laren doordringenden blik
vernietigend.
Ook_ Jacob 'weft nu de oogen rilergeslagen.
Toen hij Weer opkeek, was Roze Kate door cone der deuren
verdwenen.
Een vloek kwam over zijne lippen.
— Hat ge dat gehoord ? hijgde Simon.
- Zeker heb ik het gehoord.
— Hoe zei ze dat !
— En hoe keek ze ons aan !
Zou zij iets weten ? fluisterde Simon.
- Misschien. Waarom deedt gij niet wat ik u zei ?
Nog een woord.......
- Zwijg, zwijg, siste Jac )b, of 't zal u rouwen. Zij weet niets,
niets, maar gij zult oils vei raden, ge zijt to laf.
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Simon huiverde. Schuw heck hij yond Zijnblik viol
op de roode gordijnen Wier bloedige beduidenis bij kende. Het
angstzweet bra y hem uit.
— Lou hij ons niet gezien hebben ?
— Hij ? voor do honderdste maal zeg ik u van neon. Ik
hcorde, of meendo iomand achter ons to hooren. Daarom, om
hem den mond to sluiten.. .....
—
Vroegt gij waaroin hij haar gedood had.
— Zwijg ! Zwijg ! spreek stiller en vooral wees kahn. Niets is
ear dat tegen ons getuigen kan.
— Zijt ge zeker ?
- Zeller, zeer zeker, zij nu maar zoo ilauw niet.
Eene pons zaten de hatelijke kerels zwijgend.
— Hebt go gezien hoe block Roze Kate geworden is ? v oeg
Simon.
— Dat heb ik al lang gezien, maar 't staat haar bij lange
niet slecht.
't Is een schoon meisje, vindt ge niet ?
— Zoo ? Pas maar op dat gij niet verlien geraakt op haar,.
Gekheid, maar ik viml to '11 dat ze hot bezien waard
is.
Wij gooien haar een dozer dagen op straat : dan kan haar
bezien wie wil, gromt Jacob.
- Waarom zouden wij haar op straat werpen ?
— Omdat wij die vreemde schooister lang genoeg den kost
hebben gegeven.
- Zij werkt duchtig en spaart ons eene meld ult.
- 't Kan zijn, maar ik wil ze diet langer ander mijne oogen :
zij beziet mij op eene wijze die mij niet aanstaat.
— 'Waar zal ze dan naartoe gaan ! zegt Simon als tot zich
zolven sprekend, wie zal zich harer aantrekken ?
— BO den duivel zegt Jacob, zijn broL\r links over zijne schouder
heen bekijkend, zoudt gij beginnen met haar gaarne to zien ?
— Wat gekheid, wel neon !
— Wel ja !
— Wel peen, zeg ik.
— Waarom zit gij dan zooveel met dat heksenjong in !
Omdat zij cone wees is, cone sukkcl zonder fiinilie.
aandoenlijk, spotte Jacob ! Ik zou u aan- Zie, nu wordt
raaden partij voor haar to kiezon dan ?Julien wij nog schoone
Bingen beleven
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Meent gij (lilt ik toelaten zal u op Naar te zien verlieven !
Zoo nuchter ben niet; want dan zou ons geheina ver geleverd zijn en de beul zou spoedig aan ons vel zitten.
— Zwijg, zwijg, zei Simon huiverend.
— ,preek gij zelf dan van Ldie valsche hat niet weer en laat
alles aan mij over. Ga nu op ginsche bank zitten, iii zal hier
blijven.
— waarom ?
— Zijt ge alweer benauwd ?
Neen, maar waarom kunnen wij niet to samen blijven ?
- Omdat wij den schijn niet mooten hebben bij elkaar to
kruipen als hadden wij elkanders steun
— Good, maar wat moet ik zeggen ?
— Wat men u vragen zal.
— Ga gij van voren zitten, smcekt Simon.
- Ja, 't zal beter zijn want 'uw dwaze angst zou u verraden,
vergeet niet Dorf, zonder omwegen ie antwoorden, ietwat bedroefd, doch niet te overdreven droe f. Kijk de rechters vrank
in de oogen.
- Ja.
- Vergeet niet dat van dit verhoor veel afhangt,
- Ja.
Dat hij ons haatte, dat
ons veraete.
- Ja.
- Zijn leven or het onze, wat ver y,lest ‘,Atj
Dat weet ge.
- Wees dan idoek en bedaard, zoo ij aan uwon op Loudt.
De moedermoorders zitten ceae pt o op de blir en " een en
weer te schuiven.
- Kunnen wij geen kwaad bier ? vraagt Simon eindelij
— Neon, zeg ik u, als gij u kalm houdt.
— waarom zei ze dat de lueht hier niet zuiver was ?
Jacob verbleekt.
Ja, dat zei ze inderdaad, en bij al zijne hardnekkigheid had hij
bij die woorden Loch lets gevoeld dat hem als eell straal loud
water in zijn nek en over zijnen rug liep.
Maar hij mocht van zijne vrees niets aan si=non laten 11 , 11 en.
Daarom antwoordde hij ;
- Gekheid, dat was een gezegde als een ander.
Wat rumoer is dat daarbuiten
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- Dat zullen de getuigen zijn die opkomen,. antwoord, Jacob
houd u bedaard nu.
— Gelukkig is de zitting niet openbaar.
- Ja dat is goed, al die nieuwsgierigen zijn onverdragelijk.
Wat gaan andermanszaken hun aan. Zet u
zet u.
Jacob wend zenuwachtig.
— Men komt . . . . .
- Ik ben zoo aardig, zegt Simon.
Moed. Denk aan uwen kop.
- Gij maakt mij nog meer benauwd, willen wij wegloopen.
— 1k steek u at' als ge niet bedaard blijit zitten, vloelit
Jacob.
Simon zakt ineen,
— 't Zal goed afloopen, troost Jacob.
Zit recht, de getuigen zijn daar
zegt Simon en zijn blik blijft maar
— Het gnat beginners
immer op de bloedroode gordijnen gevestigd.
De deur links wordt wagenwijd opengezet en e-me ste-n roopt:
— Al de getuigen binnen !
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EEN EN TWINTIGSTE HOOEDSTUE

Het 1Vontiis

p de stem van Heintje VirnpDlo dron4,11. versciteidone iersonen de gerechtszaal binnen, van welke (10
meesten ons bekend zijn.
Het zijn Walkiers, de eorste en de tweede smidskneeht, twee landbouwknec i rten, Lambert, Cornelis
Dirix, Jan, Pert en Rik Meerlo, Katrien, Roze Kate en daarbij
de veldwachter van Auderghem.
Gezeten, gezeten, klinkt weer de stem van Heinke
pelo, die Been en weer loopt en alien hunne plaatsen op ee
banken aanwij$t. Als hij voorbij Roze Kate gaat, lispelt hij

zachtjes:
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— 1k heb hem gezien, Gesprokei. Blo f3men afgageven alley
goed maar zwijgen.
Roze Rate blikte dankbaar naar hem op.
Heintje Wimpelo legde een vinger op den mond.
- Gezeten, gezeten, riep hij daarna, tusschen de banken
heen en weer gaande.
Stilte.
Hoeden of !
Een oogenblik later klonk zijne stern andermaal.
- Stilte, de vierschaar
De deur in den achtergrond `vend geopend en, midden de
diepste stilte, traden binnen : de Schepen-Voorzitter, de Amman,
de griffler en zeven Schepenen die in de groote eiken houten
zetels plaats namen.
De Amman nam plaats in den zetel links der tafel.
— Men brenge den beschuldige binnen, speak de Voorzitter.
Heintje Wimpelo verliet de zaal om het ontvangen bevel uit
to voeren.
Gansch de zaal verkeerde in angstige spanning.
Dat God ons alle y geest verlichte en dat de waarheid in_
ens alien zij ! spreekt de Voorzitter en laat zich dan weer in
den zetel zakken.
De hoofden zijn nu naar de deur gericht waardoor Heintje
Wimpelo verdwenen is.
Weldra wordt die deur geopend tusschen vier schutters,
gevolgd van Heintje den gorechtsbode, verschijnt Everard Dirix
aan de handcn met eene keten geboeid.
De getuigen Zion liem met nieuwsgierigheid aan.
Roze Kate, diep bewogen, wil rechtstaan, doch krachteloos
zijgt het arme meisje op de bank terug.
Hare blikken kruisen (lie van Everard.
De jongeling glimlacht en vol ontroering drukt Roze Kate
de beiden handen op hare borst.
Jacob en Simon kijkon toe met strakke blikken.
Telkens editor dat Simon vermoedt dat zijn jongere brooder
hem zou kunnen aanblikken, slant hij viug de oogen néer, en
voelt hij weer die ijskoude rilling welke hem over het lijf liep
toen Roze Kate hem aankeek en zei dat de lucht hier niet
zuiver was.
De knechten mompelen, doch men lean niet onderscheiden of
zij al of niet vijandig jegens Everard Dirix gestemd zijn.
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- Stilte beveelt Ileintje Wimpelo andermaal.
— Neem den gevangene de boeien af, beveelt de schepenvoorzitter.
De schutters, die Everard bewaken, voeren dit bevel uit. Een
hunner stelt zich op een teeken van den voorzitter voor de
deur links, de andere voor de deur rechts. Twee anderen gaan
voor de middendeur stain, alien met uitgetrokken zwaard.
— Everard Dirix, zoo spreekt de voorzitter, verlangt gij eenen
verweerder otfe verdediger.
— Neen, antwoordt de aangesprokene.
Bedenk goed wat gij verlangt, liernam de voorzitter.
rijpelijk, bedacht heer voorzitter.
—
- Ge zoudt li kunnen beklagen niet verdedigd te zijn gewarden.
— De onschuld behoett niet verdedigd te worden, zij verdedigt
zich zelve.
— Let u, beveelt de voorzitter.
Everard gelioorzaamt en zet zich op den stool -v661' de tafel.
- Sedert menscheingeheugen, zoo begint de voorzitter, kwam
nowt, vO6r onze vierschaar, eene zaak zoo gruwelijk als deze :
eene moedermoord.
ZOO gruwelijk, dat zij ons, rechters, met afgrijzen vervult
en wij slechts (_'enen inensch hebben die zaak zoo spoedig
rnogelijk te eindigen.
Wij hebben ter plaats der misdaad zelve reeds vele inlichtingen ingewonnen ; dat iedereen dus kort zij in zijne antwoorden, de
waarheid spreke, en doordrongen zij van deze gedachte ; dat
God ons alien hoort en hier in de harten leest
Niemand spreke uit haat of uit nijd. Niemand geve gehoor
aan vijandschap of aan afgunst. De waarheidsliercle en de geest
van rechtvaardigheid beziele eenieder die in deze droeve zaak
geroepen is om getuigenis to geven volgens zijn p ert en geweten.
In naam van onzen edelen Meer, ging de voorzitter na eenige
oogenblikken voort, ban ik hier vierschaar om eeniegelOk Justitie te doen naar der hooger vierscharen recht.
Wie vraagt het woord
De amman stond bij (lie gebruikelijke slotvraag recht en
sprak :
Ik verklaar mij tegen dien man.
A ft.
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Dit sprak hij, den vinger naar Everard Dirix uitgestrekt.
De voorzitter opende een omslag waarin talrijke papieren
opeengestapele waren, zocht cone wiji lang daarin nam er eindelijk de getuigenlijst uit en riep
— Jan Meerlo
Jan Meerlo stond op, en naderde de vierschaar.
Jan Meerlo, sprak de voorzitter, Welk was de houding van
den beschuldigde then gij bij zijne moeder het huwelijk gingt
afspreken ?
- Hij was tegen dat huwelijk, hoer voorzitter, antwoordde
Jan Meerlo, maar ik heb hem (fat niet kwaltjk genomen.
— Het komt hier niet to pas of gij het goed of slecht genemen hebt de vraag is alleen, weet gij bepaald zeker dat hij
tegen het huwelijk was ?
— Wel zeker, heer voorzitter, vermits hij zelfs geweigerd
heeft op het huwelijk to drinken.
- Kunt gij dat bewijzen ?
— Wel, Wat zal ik zeggen, hoer voorzitter, al de anderen
hebben het precies even good gehoord en gezien als ik zelt.
- Wat zeiden de andel e zoons ?
— Die waren heel redelijk, antwoordde Jan Meerlo. Zij
dronken op het huwelijk en egden mij !
- Zie maar dat ge nu spoedig trouwt, hoe eerder hoe liever.
Geluk in ons huishouden.
- Zet u, spreekt de voorzitter.
- Heer, mag ik nog eon woord zeggen ? vraagt Jan Meerlo.
- Wat is er ?
— Nog iets van belang dat mij op het hart ligt en dat er of
moet.
- Spreekt, maar bondig.
— Everard was stork tegen het huwelijk, dat is zoo. Doch,
dat hij zijne moeder zou gedood hebben, neon, dat geloof ik niet
Jan Meerlo sprak met overtuiging.
— Waarom niet ? vroeg de voorzitter.
— Omdat hij daartoe niet in staat is.
— Hebt gij geen nauwkeuriger bewijs van uwe meening ?
— Everard is geen sleehte jongen, hij had zijne moeder lief.
— Zet u.
Jan Meerlo gehoorzaamt, zichtbaar tevreden deze getuigenis
gegeven to hebben.
- Katrien Teunis, roept de voorzitter.
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Katrien staat recht en nadei't de reclitbank.
- Gij slaapt in eene kamer palonde aan die uwer meesteres
zaliger ?
- Ja.
- Hebt gij jets gehoord in den nacht van de moord ?
- Ik heb hooren schreeuwen.
— Duidelijk ?
Ja, zeer duidefijk. Eerst in mijnen slaap hoorde ik een
snijdenden gil; later hoorde ik nog eens roepen.
-- Was het eene mannenstem of- eene vrouwenstem die riep ?
- Eene vrouwenstem.
— Was die schreeuw zoo hard dat alleman in het huis er
door ontwaakt is ?
- - Het was een vervaarlijke schreeuw, die mij nu nog huiveren
doet als ik er aan denk.
— En de tweede maal
— Was het ook eene mannenstem, antwoordde Katrien met
vastheid.
Beschuldigde, sta op, gebiedt de voorzitter.
Everard gehoorzaamt.
- Gij beweert, zegt de voorzitter, dat gij geruclit gehoord
hebt in de kamer uwer moeder zaliger, en nadien een noodkreet.
- Ja.
- Houdt gij dat vol ?
- 't Is de zuivere waarheid.
— Dat gij toen in de kamer gedrongen zjt en dat gij den
dolk in de wonde vondt steken en toen om hulp hebt geschreeuwd?
- Dat is 'de waarheid, Heer.
Hebt gij gehoord wat de dienstmeid verklaard heeft?
-

Ja.

- Wat zegt gij daarop ?
— 1k kan er niets op antwoorden, heer.
- Zij heeft eene vrouwenstem en niet eene mannenstem hooren
om hulk roepen .......
- Ik kan niet anders zeggen clan de waarheid, lierhaalt
Everard.
- Zij gij wel zeker van hetgeen gij verklaard hebt ? vraagt
de voorzitter.
- Ik heb gesproken volgens mijn geweten, heer.
— Let u.
— Jacob Dirix, roept de voorzitter.
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Jacob staat op, zijne beenen zwichten onder hem, doch hij
bedwingt zich en nadei t de vierschaar.
Everard Wendt het gelaat gansch van hem af.
De Amman ziet het en schrijft notas op een voor hem liggend
stuk perkament.
De voorzitter neemt eenen dolk, die op tafel ligt, en houd, hem
Jacob voor.
- Bezie dezen dolk, zegt hij.
Jacob doet wat van hem gevraagd wordt.
Hebt gij dit mes ooit gezien y our de misdaad ?
Teen.
- Zonderling, zegt de voorzitter, niemand heeft ooit dit wapen
gezien.
- Ik vraag hes 't woord, zegt de Amman.
Spreek, antwoordt de voorzitter.
— Ik moet doen opmerken aan de achtbare rechters der
vierschaar, dat doze dolk, dien niemand herkent, lang in de
aarde schijnt gestoken to hebben.
De beschuldigde is een landbouwer en kan hem derhalve, bij
't ploegen, hebben opgedolven.
— Gij hoordet om hulp roepen, gaat de voorzitter voort zich
weer tot Jacob wendend : was het eene vrouwenstem ?
•
Eilaas, 3a.
— Zeker ?
— 1k bedrieg mij niet.
— En gij schoot sevens toe, en zaagt uwen brooder uit de
kamer der vermoorde treden ; er was dus, volgens u, goon tijd
genoeg verloopen opdat iemand anders dan uw brooder uit de
kamer zou gevlucht zijn ?
- Eilaas neon !
- Gij denkt dus dat uwe brooder de schuldige is ?
— 0 Heer laat mij hier zwijgen !
— Zwijgen neon ; wij moeten de waarheid kennen. Bedwing
derhalve de stem van uw hart en laat alleen de stem van uw
geweten spreken !
Wist gij dat uw brooder tegen het huwelijk was ?
— Iedereen weet dat, Heer.
- Waarom ?
- Dat weet ik niet.
— 't Was uit erfbelangen, wij hebben dat in 't verhoor vernomen. Toen. gij uw brooder uit de kamer der vermoorde zaagt
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snellen, hebt gij gezegd : « Waarom hebt gij moeder vermoord ?
- Eilaas ja, dat heb ik gezegd en thans spijt het mij diep,
want dat woord bezwaart mijnen broeder nog meer.
— Zijt gij overtuigd dat hij de plichtige is ?
— Wie zou antlers in huis hebben kunnen dringen, zucht
Jacob.
— Let u.
— Simon Dirix ! roept de voorzitter.
Simon staat recht.
Blijf op uwe plaats, zegt de rechter. Bevestigt gij de
verklaringen van uwen broeder !
Ja.
Hebt gij iets daarbij te voegen ?
— Niets Heer.
— Let u.
— Cornelis Dirix ! klinkt weer de stem van den voorzitter.
Cornelis Dirix staat op en treedt voor de rechtbank.
- Wat weet gij van de misdaad ?
-- Van de misdaad eigenlijk weet ik niets, doch ik kom een
woord ten beste spreken voor mijnen klein-neef Everard.
Ik ben een oud man ; aanhoort mij met goedheid.
Men beschuldigt Everard : Is hij plichtig ? 1k weet het niet.
Oordeelt gij dat 110 plichtig is, welnu zijt clan niet te streng.
Heer voorzitter en schepenen, heeft hij gedood, hij heeft het
gedaan, vergeet bet niet, omdat zijne -moeder iets ging doen dat
wraakroepend is : hertrouwen.
't Is te zeggen dat zij bet schoonste erf van de barronnije ging
verbrokklen, bet erf'oed waarop gansch de familie zoo Fier is,
en waarvoor drie honderd jaren, ja, drie honderd jaren werd gewerkt !
't Is schandalig aan hertrouwen denken als men zulke wakkere jongens heeft.
Die gedachte zal Everard verbitterd, verblind hebben en
heeft hij gedood, 't was slecht, zeker maar zij, zijne moeder
ging ook zeer slecht doen ! want zij ging handelen niet als eene
zorgvuldige moeder, niet als eene echte, maar als eene slechte
moeder.
Verdient Everard gestrart te worden, ik een oud man die
reeds met een voet in 't gra y sta, ik smeek er u om, straf
hem niet te streng, behandel hem met zekere verzachting.
flij is zoo plichtig niet als men bij 't eerste opzicht denken zou.
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Naarmate hij sprak. was Cornelis Dirix driCtiger geworden,
en toen hij zich na die zonderlinge getuigenis op de bank
liet zinken, was hij uitgeput van ontroering.
De scherenbank had deze verklarinf.); met zichtbare verbazing
aanhoord, en de voorzitter sprak op strengen toon:
Gij schijnt geen bessef' te hebben van het gruwelijke der
misdaad ; uwe woorden zijn zeer misplaatst, zijn onzinnig, zijn
schuldig.
Wij willen uwen hoogen ouderdom 111 aanmerkiig nemen,
antlers zouden wij u het onwelvoegelijke van uwe taal wat
scherper doen gevoelen, en ook konden wij uw voorgaande doen
nagaan want, er wordt over uwen handel en wandel menigvul-dige bUzonderlielea vertelt die ni)f-, tin uwan gun ate getuigen.
Cornelis Dirix mompelde iets binnensmonds, doch antwoordde
niet meer.
Walkiers riep de voorzilter.
Walkiers stond op en nade de de rechtbank.
- Ofschoon uwe slaapkamer in een achtergebouw gelegen is,
hebt gij ook in den nacht der misdaad eenen hulpschreeuw gehoord : Was het een man of eene vrouw die sehreeuwde ?
- Heer voorzitter, ik heb twee schreeuwen gehoord de eerste kwam van te ver opdat ik zon kunnen zeggen of het eene
vrouw of een man was die riep de tweede hoorde ik dichter
bij, en die schreeuw had niets menschelijks.
Eene vrouw kon hem geslaakt hebben en ook een man, maar
ook een dier.
De getuigen die zeggen dat het een vrouw was kunnen dat
niet met zekerheid verklaren.
Geloof mij, Heer voorzitter, ging Walkiers met stijgend gevoel
voort, zulke getuigenissen kunnen niet ernstig zijn.
En dan, is de wachthond niet vex-giftigd geworden ?
En lag er geen geldbeurs voor het bed ? En stond het venster niet open, langs hetwelk een miscialiger 't veld in kan gevlucht
zijn
- Gij hebt bier alleen te getuigen, niet te veDdedigen, sprak
de voorzitter met misnoegen.
- Ik spreek naar mijn 'hart, heer voorzitter.
- Ik vraag om 't woord, zei weer de amman.
— Spreek, antwoordde de voorzitter.
- 1k wilde alleen doen opmerken, zegt de amman, hoe eenvoudig do zaak is : de betichte, om alle vermoedens van zich
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of to keeren, vergiftigt den hond, zet het venster open, trekt de
geldbeurs van onder het hoofdkussen van het slachtoffer en legt
ze op den grond, als ware zij hem in de vlucht
Zietdaar.
— 'leer voorzitter, roept Walkiers heftig, mag ik spreken ?
— Spreek.
— Hoe men alles ook uitlegge, zegt Walkiers, ik mag toch
spreken ter ontlasting, niet waar ?
Welnu, mijn diepste overtuiging is, dat hij dithr, de ongelukkige Everard, onsehuldig is.
Heer voorzitter en gij, scliepenen, gij moest hem kennen als
wij ! Goed en zacht als een lam ; altijd een vriendelijk woord
voor iedereen, klein en groot, en altijd zijn ouders eerbiedigend !
Ilij, hij zou een moedermoorder zijn ! Hij zoo goed, zoo edel,
zoo geleerd ! Hij die ons, acme onwetend lieden, elken avond
stichtende voorlezingen hield, ons zijne schoone en leerzame
vertellingen voordroeg !
Neen ! neen ! dat is onmogelijk
En ik zeg het u, gij zelf zoudt eene misdaad plegen indien
gij hem straftet !
— Man, dat is stout gesproken, valt de voorzitter in, gij zoudt
u erover kunnen berouwen.
Roze Kate, door de begeesterde taal van Walkiers vervoerd,
is rechtgesprongen en plaatst zich voor de rechtbank
- Ja, ja, gij zoudt eene misdaad doer zoo gij hem straftet,
barst ze los !
Gij zijt rechters en moogt niet blind zijn ! Gij ziet toch dat hij
vrienden heeft, die zeggen dat hij goed is.... .....
— Meisje, zoo onderbreekt haar de voorzitter, zwijg, gij zult
spreken als ........
— 0 rechters ! laat mij spreken ! laat mij spreken Gij zijt
toch menschen !
0 rechters de laatste maal (lat hij zijne moeder zag, haar
goeden avond wenscht, was de goede vrouw bedroefd, en hij
troostte haar, zoo lief, zoo zacht ! Ik was er bij ik ken zijn
hart ! ik heb hem lief !
Ik zeg het met fierheid, ik zeg het Wide Ik heb hem lief
uit gansch mijn hart !
En zijne moeder had hij even lief als zij hem ! Hij sprak met
haar op dien avond met al de goedheid van zijn hart !
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En .... Walkiers heeft gelijk : De tweeae de laatstc hulpschreenw was iets onmenschelijk, maar ik, iii heb gehoord dat
het ZIJNE stein was !
Rechters, o rechters ! veroordeelt gij hem dan.... dan....
Roze was zoo opgewonden, zoo ontroerd, sprak zoo begeesterend, dat er een plechtig, indrukwekkend stilzwijgen ontstaan
was, en alien, rechters en getuigen, haar met hijgende Borst en
ingehouden adem aanstaarden.
Aileen Jacob en Simon zaten ongeduldig op hunne plaatsen
Been en weer te schuiven zichtbaar beangstigd door dit hardroerend pleidooi ten gunste van hem, dien zij tot slaclitoffer
hunner eigene gruweldaad wilden makers.
De algemeene ontroering bereikte echter haar toppunt toen
Roze Kate oprees en de handen biddend ten Hemel heffend
uitriep
Moeder, o Moeder, zie neer op ons van nit den Hemel !
Leg dat hij onschuldig is !
Reehters, o rechters, ging Roze vol bezieling voort, ik zie
haar, ik hoor haar !
Zij smeekt n : « Veroordeelt hem niet, want hij is onschuldig
en God zou het wreken
Roze Kate siddert, slaat de handen voor liet gelaat en barst
clan in hartstochtelijk snikken los.
Enkele getuigen wisschen zich insgelijks de tranen van het
gelaat, terwiji Jacob en Simon als espenbiaderen te rillen zitten.
0, zoo thans de blikken van een der rechters ook maar gedurende eene enkele seconde op die twee ellendelingen gevallen
waren, hunne schuld zou hem onmiddellijk duidelijk geweest zijn.
Zelfs Jacob, die met zijne ruwe zelfbeheersching tot nu toe
alle verdenking had weten of te leiden, stond daar nu als een
verwezene in den laatsten dag des oordeels.
Hij voelde, hij wist dat hij verloren was zoo men hem bemerkte, en toch had hij ditmaal de macht niet w(\erstand to
bieden am den staat van verlamming die hem overmachtigde.
Ilij achtte zich verloren hij berustte in het noodlot ; elke
minuut scheen hem eene eeuw en to3n hij, na de terechtzifting,
Everard zag wegleiden, betastte hij zich zelf om zich te overtuigen of hij inderdaad waakte or droomde, om zich klaarheid
to geven° dat hij liet niet was die door de gerechtsdienaars
word weggeleid. Doch, het ure der \\Take was nog niet gekomen
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....
De rechters waren te zeer gescliokt door Roze Kate's aanroeping, clan dat een Runner op flit oogenblik aandacht schenken kon aan jets of iemand antlers clan aan het moedige
meisje, slat haren verloofde zoo welsprekend verdedigde.
Everard had, terwip zij spra y , vol verrukking Roze Kate
aangezien.
Die stond vergoedde al het schromelijke zielelijden dat hij
.
sedert den dag zijner aanhouchng geleden had.
Wat was ze goed, wat was ze schoon, en hoe lief zij hem
had !
Een train welde in zijn oog,
Daar viel zilu bilk op een ander tooneel, op Jacob en
Simon !
Everard's blikkon ontmoetten die van Jacob, en daarin las hij
al den zielenangst van den moordenaar !
Doch Everard zou zijn hoohi niet redden ten koste van dat
zijns broeders !
Nog iemand was er in de zaal die de tweelingbroeders opmerkzaam had gadegeslagen en (lie geen oogenblik aan hunne
plichtigheid getwijfeld had
Cornelis Dirix.
Hij echter ook zou zwijgen......
— Meisje, sprak (le voorzitter, toen Roze Kate met spreken
had opgehouden, gij hebt voor den beschuldigde veel welsprekende woorden over, (loch niet een welsprekend, affloende feit.
Goa zitten.
Steeds schreiende, neemt Roze Kate hare plaats in.
— Ik verlang eene vraag te stellen, zegt de Amman.
— Spreek, antwoordt de voorzitter.
— Beschuldigde, zoo Wendt zich de openbare beschuldiger tot
Everard, waarom hebt gij zooeven het gelaat van uwe broeders afgewend ?
— Ach ! weer kwam er niet over Everards lippen.
De vraag van den Amman bedoelt juist dies stond, toen
Everard in de houding zijner broeders de openbare en sprekende beltjdenis las van hunne schuld aan de misdaad.
Hij zou ze echter niet verraden !
— Ili verlang een duidelijker antwoord, zegt de Amman.
Everard blijft zwijgend.
-- Is bet, gaat de onverbithlelijke aanklager voort, omdat gij,
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na de afgrijselijke misdaad, gij u onwaardig voelt hen nog in
de oogen te zien ?
— 0 God, zueht Everard.
- 't Gelaat der tweelingbroeders wordt met de lijkkleur overtogen, hunne oogen puilen uit hunne kassen.
— Waarom antwoordt gij niet ? vraagt op zijne beurt de
voorzitter, uw stilzwijgen verzwaart uwen toestand.
- Ik heb niets te antwoorden, zegt Everard.
— De schepenbank gulieve van daze verklaring goede nota te
nemen, zegt de voorzitter.
Daarna roept hij
Bert Meerlo.
— De opgeroepene treedt vooruit.
- wat weet gij van de misdaad ?
— Ili was bij mijn broeder den avond dat hij ging om het
« jawoord » te vragen. Ik raadde hem dat huwelijk af.
- Waarom ?
- Waarom ? Daarom. 't Is uitgekomeu
ik voorspeld
had ; veel last en onmin en niets goods.
- Wat bedoelt gij ?
— Wel, hadde mijn brooder zich dat huwelijk uit het hoofd
gesteld, dan zou niet gebeurd zijn wat gebeurd is, en Everard
zou geen moedermoorder geworden zijn.
— Waarom zegt gij dat hij het is ?
- Wie zou het anders zijn ? Ik heb lien avond wel gezien
aan hem hoe leelijk hem het tweede huwelijk van zijne moeder
tegen den kop sprong en ik kon dat begrijpen.
Niemand ziet gaarne zijn erf verbrokkelen, ik ook niet, en
daarom heb ik mijn broer Jan then trouw altijd afgeraden
miax dux wAs goon louden of doen aan, hij moeft en hij
zou trouwcn. 't Was to voorzien ; hii ging immers ook achter
het lijk van Matlieus Dirix.
- Ga zitten, bevool de Voorzitter.
— Rik Meorlo.
Deze getuige sprak nagenoeg in denzeifflen mud als zijn brooder.
-

Christiaan OpdeKamp ! riep de Voorzitter.

Langzaam nadert de geroepene.
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Het is een groote, struisehe hoer, de naaste buurman der
Dirixen.
- weet gij jets over de misdaad ?
— 1k weet alleen dat Everard onbekwaam is die misdaad gepleegd to heithen.
- Wij vragen u niet naar uwe meening, zei de Voorzitter
tamelijk scherp, kent gij feiten, spreek.
— Den avond der moord heb ik Everard in den hof en later
in den boomgaard gezien, zei Opdekamp.
— Hoe zag hij
gejaagd ?
Ilij zag er bedroefd nit.
- Waaraan b@merktet gij zulks
Hij ging met gebogen hoofd oniler de Women heen en weer,
en toen hij op eon gegeven oogenblik wat dichter bij onze haag
kwam hoorde ik hem zuchten. Ik wist dat Jan Meerlo gekomen
was voor het « jawoord >
dat deed Everard leed.
- Ilebt gij nog iets te zeggen ?
— Neon.
- Ga clan zitten.
- I1e6r Voorzitter, sprak do Amman, ik wensch aan de
reehtbank te (loon oprnerken dat de gotuigenis die zij komt te hooren
van het hoogte belang is, en verpletterend voor den besehuldigde.
Hij schijnt inderdaad zijn wrok jegens zijne moeder, wegens
liar tweede huwelijk, aan niemand verborgen te hebben. Niet
alleen de huisgenooten maar ook do geburen kennen dien wrok.
Opdekamp komt nu verklaren dat de aangeklaagde in den
boomgaard omdwaalde, dat hij somber gestemd was, dat hij heen
en weer liop en zuchtte, al teekenen van eon benauwd geweten,
tot dan toe eerlijk gebleven, doch dat weldra gaat bezoedeld
worden met de afsehuwelijkste aller misdaden, met moedermoord.
Lit de afgelegde getuigenis die gij komt te hooren leid ik, dus
voorbedachtheid af.
— Zijn er nog getuigen die lets te melden hebben ? vroeg
de Voorzitter.
- Ik wenschto nog een woord te spreken, zei Cornelis
Dirix.
De Voorzitter fronsde de wenkbrauwen.
- Iiebt gij ons lets belangrijks to melden, spreek, zei hij, doch
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in uw eigen belang read
u aan voorzichtiger te wezen dan
bij uwe eerste verklaringen.
— Wat Roze Kate zei, kan waar zijn, zoo begon de oude
Diricx : Everard was nooit een slecht jongeling, maar ik begrijp wel dat de rechtbank geen vonnis: wijzen kan dat van
hare verklaringen rekening houden zou. Zij is jong en Everard
is ook jong. Zij heeft overigens, zelve verklaard dat zij Everard
gaarne ziet en dat is zoo. 1k wist dat sedert lang en meende
het mijn plicht mijn neef-zaliger te verwittigen. Als de jongheld te onbezonnen is om haar zelve gade te slaan of te bewaken, dan is het toch wel aan de °utters dat die zorg toekomt.
Maar Matheus was nog al stijfhoofdig en hij hechtte geen geloot
aan 't geen ik zei. Wat zou hij verwonderd gestaan hebben zoo
hij bier, op deze plants en op dit oogenblik uit Roze Kate 's
eigen mond vernomen hadde wat ik hem over lang verklaarde.
't Is fijn berekend van een arm, verloopen meisje, dat niets
onder de zon bezit dan hare tien wingers, dat haar leven lang
't genadebrood der Dirixen gegeten heeft, hier voor God en
alleman hare zoogezegde liefde voor den zoo n dier f amilie te
komen uitgalmen.
— Wat heeft dat alles met de zaak te stencil waarvoor wij
hier zijn, onderbrak hem de Voorzitter wrevelig. Maak het
Dort.
- Als ik zwijgen moet, zal ik zwijgen. Ili weet wel dat bet
gezegde van een oud man van weinig tel is.
- Verschooning, sprak de amman, zoo de achtbare voorziter
het toelaat wil ik eenige vragen stellen.
— Doe wat u geraden schiint.
Heb ik het goed verstaan, clan bedoelt getuige dat er
betrekkingen bestonden tussch, aangeklaagde en het meisje dat
hier zoo duchtig zijne verdediging nam.
— Zoo is het, Meer.
Sedert wanneer ?
— 0, misschien sedert verscheidene jaren reeds. Althans 't is
meer dan onderhalf jaar geleden dat ib: mijn reef verwittigde.
— Dan is ons de drijfveer dier hartstochtelijke verdediging
ook uitgelegd sprak de amman, dit is alles wat ik vast te stellen had.
— 'leer voorzitter
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- Ik deny , zoo onderbrali do voorzitter Cornelis Dirix die
nogmaals het woord nam, dat wij hierbij blijven kunnen de
rechtbank is voldoende ingelicht, tenzij nog andere getuigen het
woord verlangden.
Het was blijkbaar dat de verklaringen van den ouden Dirix
den Voorzitter mishaagden en dat hij verlangde er zoo spoedig
mogelijk een einde aan te stellen.
— Schepenen, zoo ging de Voorzitter voort zich tot de rechtbank wendend, wij hebben de bijzonderste getuigen gehoord ;
da andere kunnen slechts herhalen -Wat gij reels weet en wat
vervat is in de akte van besehuldiging door den Amman opgemaakt.
wij zullen u lezing geven van dit stuk en daarna tot de
ondervraging van den beschuldigde overgaan.
De Amman stond nu refit, ontrolde een bundel papieren en
las
Op last van den heere procureur-generaal, aanleggere van
den Raad von Brabant, tot pleging van recht en de justitie,
hebben ons begeven naar Auderghem wader deze heerlijkhoid ten
einde te onderzoeken wegens moord bedreven op vrouwe Cornelia Everts, weduwe van Matheus Dirix, dewelke wij bevonden
hebben vermoord door een dolksteek in het hart, het mes nog
stekende in de afgrijselijke wonde die de dood voor gevolg had.
Hebben onderzoeli ingesteld naar de moordenaa:'s en de drtjfveer
dozer ijselijke misdaad en hebben alzoo vernomen dat, beltalve
den eigen zoon Everard, der vermoorde, doze laatste Beene vijanden telde in gansch het omliggende ; dat het wanbedrijf door:
Been ander clan door een der huisgenooten kon gepleegd zijn ;
dat de hooding van den bedoelden Everard Dirix ons duidelijk
aantoonde dat hij zelf de dader was hetgeen overigens ten voile
blukt nit de verkiaringen en getuigenissen afgelegd door zijne
eigene broeders dat hij niet heeft kunnen bewijzon hoe hij op
dit nachtelijk uur in de kamer zijner moeder kwam ; dat zijne
bewering„ als zou hij zich daarheen begeven hebben op het
noodgeschrei der vermoorde niet aannemelijk is ; dat zijne gezegden op den avond voor de misdaad als do zekere voorboden
eener wraakneming molten aanzien worden ; dat goon ander dan
hij de dader zijn kan ; hebben wij besloten en, om der recht"vaardigheidswille en op dat er justitie goedgevonden
bewusten Everaad Dirix aan te houden ten einde ons van zijn
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persoon te yerzekeren en denzelven to onderwerpen aan zulke
examinatie als de schepenbank zal noodig achten, cut alles in
name der goede justitie en zonder wraak of wrok tegen wie
het ook weze.
— Heat iemand aanmerkingen te maker ? vroeg de Voorzitter then de Amman ophield met lezen.
Niemand antwoordde.
- Sta recht, bevool thans_de Voorzitter aan Everard Dirix.
Deze gehoorzaamde en op strengen toon sprak de Voorzitter :
— Betichte, al de feiten zijn tegen u. Gij hebt echter het
woord doch, ik ::spoor u aan, uwe misdaad rechtzinnig te bekennen. Ik verwittig u dat de vierschaar, gezien het ongehoorde der misdaad, besloten heeft, u, indien gij blijft weigeren
te bekennen en de afschuwelijke misdaad ondanks al de verpletterende getuigenissen, blijft loochenen, U op de pijnbank te
leggen om u door «scherpe examinatie » tot bekentenis te dwingen.
Nadien zal de Amman tegen u recht vragen en zal het vonnis volgen.
Spreek.
Everard vestigt zijn blik op Roze Kate die nog steeds
weenend op de bank zit.
Het schijnt dat die aanblik hem kraclit en cooed geeft.
Althans, het is op zachten, doch vastberaden toon dat hij
spreekt.
Rechters, zegt
gij wilt mij op de pijnbank leggen ?
\Vist gij hoe mijn ii,trt reeds verscheurd is, hoe deep gefolterd ik hier voor u sta, gij zoudt [u die wreedheid sparen : ik
lijd meer dan ooit Pen mcrasch kon leiden
rechters, zij, the straks zoo warm, zoo vurig voor mij sprak,
die mij zoo roerend vel,lodigde heb ik hour hart :ve6r
God en de menschen, Roze Kate heat ook het mijne.
Wat tegen haar gezegd wordt is slecht, is leelijk, is laster.
Zij is de reinheid zelve
En gj denkt dat ik, in lien ik plichtig ware, hier, tegenover
haar in uw bijwezen, het hoofd ,zou durven verheffen, haar in
de oogen 'Lien, haar kunuen zeggen dat ik haar lief heb ! Och,
ik ware reeds gestorven van schaamte
1k zol, e_)a onwaardi
zijn, een afschuwelijk wezen in haar
gelaat to durven huichelen !
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zij, de goedheid en de engelachtige reinheid zelve, bemind
worcien door een moeclermoorder ! .
Rechters, ik ben onschuldig, ik z7:eer het u bij God, bij
mijne arme moeder, bij mijne refine braid.
Ih zweer het bij het heerlijke ideaal dat ik mij van de moeder
maak. En dat ideaal isL : helder als de zonnestraal, blank als de
blanke lelie, goedheid en liefderijkheid, een deel der Goddelijke
volmaalitheid zelve
Rechters, begrijpt clan waarom ik tegen het huwelijk was ;
mijn ideaal — vergeef mij dat ik zoo spreek, moeder — mijn ideaal
ging zich verkleinen.
Het heiligste wezen op aarde ! het beeld van goedheid en
zoetheid ; het heel(' van eeuwige zelfsopoffering, alles vergetend
voor het welzijn barer kinderen rechters, zoo denk ik over
de moeder, en dit beeld ging door het tweede huwelijk van zijne
glanzende heerlijkheid verliezen. Daarom raadde ik het huwelijk af.
Poch bij God die mij hoort, die mijn hart en geest doorgrowl, toen ik, In dies ijselijken nacht, een angstig gëkerm
dacht te hooren, toen sprong mijn hart op !
Ik snelde toe, blikte ! o gruwel ! Moeder lag daar rocrloos,
Neck, badend in haar bloed. een dolk in de Borst.
En toen, toen voelde ik eerst hoezeer moeder mijne « moeder
was.
En ik gaf eon schreeuw als brake mij het harte
Pat is de waarheid, ik zweer het rechters !
Diep was de indruk door de roerencle woorden van Everard
gemaakt.
doodstil.
Eene will lang was Mies
Men hoorde alleen het snikken van Roze Kate, die titans nog
veel hartstochtelijker weende.
—Gij zegt dat gij onplichtig zijt, sprak eindelijk rle rechter,
maar wie is dan de moordenaar ?
wie ? vroeg Everard zijn blik smeekend op hem- richtend.
0 God wie het weze moge, God weze de da(ler,-; van dit
scliromelijk schelmstuk genadig
Al werden zij ontdekt en gestraft met den do id werden
zij gepijnigd en gefolterd met alle mogelijke menschelijke strengheld, noch God, noch moeder in den hemel, zou die strafe als
eene voldoende boete kunnen aanzien : to monsterachtig, te onmenschelijk is hunne misdaad
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Welnu, bij moeder en bij God wil 1k genade voor lien bekomen, en ik bid : o God, barmhartige Meer the zoo veel en
zoo onschuldig hebt geleden, zie nc'er op mij Aanvaard gij
beide als zoenoffer, mijn jeudig leven, mijn onsehuldig bloed !
Genade, genade voor de schuldigen !
Jacob en Simon beven onwillens bij het hooren van Everards
aanroeping doch Jacob heeft spoedig begrepen dat zijn broeder
zwijgen zal ! Zijn kop zal vallen, loch het geheim zal hij naar
de eeuwigheid mede nemen
- Wat beslist de schepenbank na de reden van den betichte?
De reden is zeer behendig, AL TE behendig, zegt de Amman !
't Zijn louter woorden, uit boezemingen, (loch evenmin als
bij de getuigen ter ontlasting, geen enkel felt.
Ik houd derhalve de beschuldiging staande.
- Blijft de schepenbank nog in haar besluit volharden hem,
op de pijnbank, tot bekentenis te awingen ?
De schepenen buigen beurtelings knikkend het hoofd tot bevestiging.
- Schutter, zoo beveelt de voorzitter de twee gereehtsdienaars
die naast Everard staan, men brenge den betiehte in de
pijnkamer.
De twee schutters vatten Everard elk bij eenen arm vast.
— God, 0 God ! sta mij bij, kermt Everard naar Roze Kate
omblikkend.
Deze is opgerezen, f loodsbleek en naar adem hijgend.
Vcrwilderd staart 11::ar blik naar de sombere groep, Everard
en de twee beulsknechten die het slachtoffer reeds naar de
folterbank voeren.
Eensklaps heft zij met ernst het hoofd recht op, en, naar den
Voorzitter gewend, roep f zij op beslisten twill : 1k moet eene
laatste spreken, ik he) eene gewichtige verklaring of te
leggen.
Roze Kate spreekt mc; t hartende haast.
Allen blikken zijn in gespannen verwachting op haar
gevestigd.
- Welnu, vraagt de Voorzitter AA-at helot gij te verklaFen ?
Re':liter ..
.
. . . . ik heb steaks niet al de waarheid gezegd en .
.. Everard ook niet.
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Ik dierf niet . . . . . . . . hij evenmin. . . .....
Maar nu zal, nu moet ik spreken . . . . . . En . . . . . . . . gaat
ze op smeekenden Loon voort . . . . . . hij . . . . Everard zal mij
niet tegenspreken ..... . want nu ga ik de waarheid zeggen !
Ik wil niet dat hij om mijnentwil gefolterd worde en onschuldig veroordeeld ! . • • • . .
Met gespannen aandacht luisteren rechters en getuigen naar
Roze Kate die nu plots met spreken ophield.
— Welnu ? sprak de voorzitter.
— Welnu . . . . . . al stierve ik van schaamte : ik moet verklaren dat Everard niet plichtig is, want op het oogenblik dat
hij . . . . . . . dat wij het noodgeschrei hoorden . . . . . . op het
oogenblik dat zijne moeder vermoora werd was hij bij ... mij ...
in mijne kamer.
Bij het vernemen dier plotselinge verklaring las men de grootste
verrassing, de diepste verbazing op ieders gelaat.
Everard ziet om, en siddert geweldig.
— Roze Kite, zegt hij met innige stem, Roze Kate, gij liegt !
— 1k sprak de waarheid, de voile waarheid !
— Rechters, o rechters, gelooft haar niet, zij liegt, zij liegt !
— Als gij zegt dat ik lieg, dan liegt gij zelf ! roept Roze tamelijk hevig, terwijl al de getuigen, ten hevigste geschokt over
dit onverwacht toorwel, van hunne zitplaatsen oprijzen.
— Gij liegt !. herhaalt Everard.
— Gij liegt, roept Roze nogmaals.
— Gij liegt om mij te redden !
— Gij liegt om mijne eer niet te schenden, doch uw -leven
gaat boven mijne eer. Gij waart bij mij.
— Rechters, ziet heur aan : Zij liegt om mij te redden, ja !
ziet heur aan ! ziet dat edel, open gelaat, ziet hour oog vol reinheid ! En voelt de zuiverheid die haar omgeeft ! Ze liegt, o rechters, ze liegt !
— Rechters, ik zeg de waarheid, ik alleen ! 0 ik smeek u,
geloof wat ik u zeg, hij is onschuldig ! Ilij kan zijne moeder
niet gedood hebben, -wijl hij bij mij was, then het schelmstuk
gepleegd werd.
— Rechters, ze liegt ! riep Everard tot het uiterste vervoerd,
zij liegt om mij te redden, ik herhaal het, ik zweer het, ik
zweer het bij mijne zielezaligheid !
Daarna wendde Everard zich plots naar ,Roze Kate ' en ging
op gebiedenden -Loon voort :
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Zwijg, zwijg ! Roze Kate, doe mij niet blozen over u, breng
geen rouw in mijn hart en voer mij niet tot vertwijfeling. Of
zult ge mij laten sterven met de gedachte dat iedereen u verachten en verfoeien zal wijl men u als een lichtzinnig een onteerd
meisje zal aanzien.
Zwijg, zwijg, zeg ik u, en laat mij ten minste den troost
voor eeuwig heen to gaan met de verzekering dat iedereen zal
zeggen : Roze Kate is eene eerlijke vrouw.
Wat beveelt de rechtbank ? vroeg de voorzitter.
- Ik wil doen opmerken, sprak de . Amman, dat de schijnbare
tegenspraak tusschen getuige en beticlite, de verklaringen van
Cornelis Dirix bevestigen komt.
Dat er betrekkingen bestaan tusschen deze twee jo p ge lieden
is thans onloochenbaar en dat deze betrekkingen het meisje
aangespoord hebben tot het afleggen der getuigenis die gij gehoord hebt, is ook zeker.
De rechtbank kan dus, volgens Been de minste rekening
houden van het tooneel, zeor behendig gespeeld, dat gij komt
bij te wonen.
— Heat iemand der schepenen hierop iets in te brengen ?
vroeg de voorzitter,
Niemand antwoordde.
Schutters, brengt de beschuldigde naar de pijnkamer.
De schutters hebben Everard vastgegrepen en brengen hem
weg.
— Ik volg u, zegt Everard heldhaftig, en, met opgeheven
hootd, gaat hij tusschen de beulen voort.
Een akelige noodkreet weerklonk op dit oogenbblik.
Half krankzinnig, wanhopig de handen wringend truht Roze
Kate zich los te rukken, en, op hartyerscheurenden toon gilt zij
het uit :
- Ja, ja, ik heb gelogen ik heb gelogen ! maar hij, hij is
onschuldig !
En men gaat hem folteren ! zijn lichaam verpletten !
Onschuldig is hij, zeg ik u, o rechters ! Neen geene rechters,
beulen zijt ge, beulen, beulen ! Bloedhonden !
Een somber geluid, als een gesmoorden smartkreet, dringt uit
de folterkamer tot in- de gerechtzaal door.
Laat mij door ! Iaat mij los ! roept Roze Kate woedend.
Achteruit Ik ontwring hem aan de beulen
- Zij wil naar de pijnbank snellen, loch men houdt Naar met
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geweld tegen. HopeloQs worstelt zij tegen de wachten.
— Walkiers, hulp ! hulp ! hulp ! gilt ze en uitgeput van
krachten, zijgt ze half bewusieloos in de amen van Walkiers
en Katrien die toegeseliotcn zijn om hear to ondersteunen.
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e roode gordijnen, eon oogenblik weggesehoven, lieten de getuigen toe eon bli p to werpen in een somboren gang, snort van voorkamer, slechts flauw verlieht
door het roode sehijnsel eerier fakkel, die door een
gereehtsdienaar in de hand gehouden wend.
,
Het buitenlicht was zorgvuldig afgcsneden.
De voorkamer had in de diepte eene breede eikenhouten deur
langs welke men toegang kreeg tot een steenen trap die naar
de eigenlijke folterkamer voerde.
Aan doze deur word Everard door de gerechtsdienaars over-
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geleverd aan -vier personen, de eigenlijke beulen, die met de
grijze over het hoord getrokken kappen, er recht akelig uitzagen.
Everard trachtte idoek to blijven, doch hij kon niet beletten
dat hem eene hevige huivering over de leden voer toen hij in
den bedoelden gang tvad.
De lucht was er vochtig en koud en uit de diepte steeg als
eon dichte novel op, Wier akelige grafgeur hem do Borst
benauwde.
Weldra was men beneden in cone soort van overwelfde
kamer gekomen, \velker van vocht zijpelende wanden bedekt
waren met allerhande vreemdsoortig6 tuigen, waarvan de arme
Everard mar al to good de vreselijke bestemming giste. Het
waren schragen en banken van zonderling maaksel, ijzeren
laarzen, touwen van allerhande dikte.
In eon hook stolid eon reusachtig rad, en daarnaast eon komfoor vol gloeiende houtskool wiens rood- blauwachtig schijnsel
dozen hook spookachtig verlichtten.
't Was vreeselijk om aanschouwen, dat somber tooneel.
In dit helsche vertrek had men toegang, behalve langs den
hooger vermelden trap, door twee spiraalvormige wenteltrappen
die aan twee tegenovergestelde zijdon waren aangebracht, en
langs welke de personen afdaalden die, buiten ,de rcchters, om
eene of andere reden bij de foltering moesten tegenwoordig
zijn.
Op het oogenblik dat Ev.rard word binneageleid, verscheen
langs eene Bier smalle trappen eon persoon die, in eene wijde
sprei gewilikeld, het hoofd onder cone paterskap verborgen, de
binnentredende rechters gemoet trail en den voorzitter der
schepenbank eenige woorden in liet oor iluisterde.
De voorzitter knikte twee, drie maal met het hoofil tot teeken
van toestemming, en de man in de pig ging daarna post vatten
naast het groote rad tegen den voclitigen inunr.
Everard, had de oogen gesloten en liet zich blindelings door
de gemaskerde beulen voortleiden.
In 't midden der folterkamer bloven zij eensklaps staan.
Everard opende do ooge1 en wierp con vluchtigen en vreesachtigen blik rond de akelige pleats waarin hij zich
beyond.
Toen hij rondom zich alleen nog onder de kappen verborgen
gezichten der sombere g6stalten die hem omringden bemerkter
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en die in deze aardsche hel de bediening van duivels uitoefenden, then hij het een na het ander de moorddadige tuigen
geteld had die in akelige welsprekenheid tegen de wanden
gerangschikt stonden, viel zijn geest eensklaps ten prooi aan
eene zonderlinge begoocheling.
In zijn eenvoudig dock vast geloof van kristen, meende hij
reeds deze wergild verlaten te hebben en overgebracht te zijn
in het zwarte rijk der booze geesten, in het vervloekte oord
waarvan het evangelie spreekt en waar geween is en tandenc,eknars.
De voorzitter, vergezeld van genen griffir, trad weldra naar
het midden der kamer waar Everard roerloos was blijven staan.
Bij het zien van den schepene, kwam Everard meer tot het
eigenlijke beset van zijnen toestand terug. Hij hid de oogen ten
hemel als om hulp en bijstand of te smeeken die hij hier beneden
van niemand meer te verwachten had, zoo bemerkte hij dat men
vlak boven zijn hoard in het welfsel eene katrol bevestigd had
waarover eene sterke bennepen koord liep die tot aan zijL
voeten afdaalde.
Onwillekeurig Hide hij.
De vier sombere gemaskerde mannen stonden zwijgend naast
hem.
De voorzitter en de schepenen namen plaats op stoelen die
tegen de wanden bevestigd waren, en de griffier stelde zich tot
schrijven gereed ten einde de bekentenissen van den beschuldigde
op te teekenen.
Alhoewel Everard met alle krachtdadigheid zijnen moed bijeenriep, gelukte het hem toch niet het gevoel van angst te
bemeesteren dat hem bekroop bij bet zien der akelige toebereidselen.
Hij dacht aan Roze Kate, aan de opoffering die zij voor hem
.2;ebracht had, en zijn hart werd week.
Ilij spoorde zich aan tot krachtdadigheid en maakte zich tot
lijden gereed.
Op een teeken deden de beulen hem de kleederen of en
lieten hem naakt tot aan het middel.
De voorzitter trad voor hem.
— Zijt gij bereid thans uwe misdaad te bekennen ?
— 1k heb niets te bekennen : ik ben onschuldig.
- Wie is clan de schuldige ?
-- 1k kan hierop niet antwoorden.
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— Kent gij hem of haar ?
Everard gaf geen antwoord.
— Gij hacit wellicht medeplichtigen, wilt gij ze noemen ?
- Ik had geene medeplichtigen omdat ik zelf niet plichtig
ben.
Devoorzitter wierp een blik naar den kant waar de als
monnik gekleede persoon beweegloos tegen den muur stond.
Deze gaf een teeken, voor alien onmerkbaar, dock dat de
voorzitter best scheen te begrijpen.
Denk, zoo ging de voorzitter voort, dat gij door uw schuldig
en halsstarrig loochenen ons niet alleen dwingen zult u de
« scherpe examinatie » in al hare strengheid toe te passen, maar
dat wij ook jegens andere personen zullen moeten maatregels
nemen.
Everard werd nog bleeker.
Hij dacht plots aan Roze Kate !
De verklaring die het meisje voor de reclitbank had afgelegd was inderdaad van aard om in de harten der schepenen
argwaan (e doen ontstaan.
Wie weet of zij zelve niet ging aangehouden worden !
Misschien had zij op dit oogenblik reeds hare hartstochtelijke verklaring met hare vrijheid geboet.
Roze Kate in de gevangenis !
Op de pijnbank misschien !
Die gedachte deed hem al zijnen cooed verliezeh en hij stond
op het punt in bezwijming te vallen.
Het gerammel van ijzeren stangen riep hen- tot de ontzettende
werkelijkheid terug.
— Is Roze Kate aangehouden ? riep hij met onstuinlige kracht.
Zij is onschuldig, onschuldig !
De schepenen bezagen elkander en de voorzitter wierp andermaal een vluchtigen blik op den geheimzinnigen toeschouwer
in de kluizenaarspij.
Deze knikte twee maal met het hoofd.
— Er is thans geen sprake van Roze Kate, antwoordde de
voorzitter ontwijkend ; denk alleen op uw eigen, en Loon berouw
over het door u gepleegde vreeselijke schelmstuk.
Dit berouw kunt ge a pes uitdeukken door volledige bekentenissen af te leggen.
Everard zou geen oogenblik geaarzeld hebben de bekentenis
af te leggen dat hij de ijselijke moord bedroven had, zoo hij
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de verzekering gehad hadde dat Doze I( ate door die bekentenis
aan de gruwelijkheden der pijnbank- ontsnappen kon. Want in
zijn geest was hij thans overtuigd dat het arme meisje aangehouden en in de gevangenis geworpen was.
Everard, onsehuldig zelve, hij die zijne
moo-ler aanbeden en ecerd had als een edelgood wezen,
hij zou bekennen die zell;le moeder, zijn ideaa1 van 't goede
en 't refine, met eigen handen vermoord te hebben
Doch hij bedacht nog tijdig dat doze bekentenis goon ander
gevolg hebben kon dan ook Naar als medepliehtige te Moen
martelen.
Hij riep derhalve al zijn mood en kraeladadigheid te samen
ell bereidde zich tot onverschrokkenheid.
— 1k ben onsehuldig, dat was Mies wat or thans nog over
kwam.
zijne
— God is ons tot getuige, sprak de voorzitter der sehepenbank, dat gij zelf ons dwingt tot het nemen der strengstc
maatregels.
— 1k ben onsehuldig, antwoordde Everard.
- Begint
Dat bevel viol als een (loodvonnis
de lippen des
voorzitters.
Gij zult de « examinatie » voortzetten , tot dat wij u bevelen op te louden, spPak de voorzitter :Eidermaal zich tot de
beulen wendend.
Deze trokken de van het gewelf aihangentle koord naar beneden.
Everard had de oogen gesloten eon dot gedommel ruisehte
in zijn ooren ; koud zweet overstroomde zijne ledematen en hij
sidderde tot in het diepste zijner ingewan(len.
— Mochte er tijdens de <K examinatie >> den pliehtige eenig
letsel overkomen, 't zij do breuk van een of ander lichaamsdeel,
't zij zelfs de dood, dan verklaar ik van nu af dat de betichte
alleen daarvan de oorzaak is. Dat thans gerechtigheid geschiedel
Vangt aan !
Gogenblikkelijk maakten de vier beulen ziell nu van den
armen Everard meester. De handen wei den hem op den rug
gebonden en aan de Lange koord bovestigt1 die van over de
katrol naar beneden hung.
Twee hunner grepen het andere chid, en, met vereende
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krachten, haalden zij de koord met haven m)-1.3311)lijk.ea last
omhoog tot tegen het weltsel.
Dan lieten zij eensklaps de koord Jos, en hot slachtoffer plofte
naar beneden met een hevigen smak.
Op een voct afstands van den vlocr bleef hij hangen. .......
Het geweld van dien rule was zoo ontzettend lievig dxt Everard ganseh bewusteloos aan de koord hing.
De beulen wachtten eenige oogenblikken.
Toen Everard weer de oogen °pelvic, hernamen zj, op een
teeken van den Voorzitter, het akelig werk.
Even geweldig als do eerste maal word de jongeling naar
beneden gesmakt.
Die helsche foltering duurde ruim een half uur.
Everard had goon enkel klacht laten hooren.
Geen woord kwam uit zijn month
Zijne hijgende en smachtende horst editor gar een rauw en
hol gerueht, iets als de doodsreutel.
Zijne dolTh, verglaasde oogen stonden als die eons zieltogenden
en schenen zich slechts to sluiten voor den eeuwigen dood:
slaap.
De koord die rond zijne poison gobondea zat zoo diep
in het vleeseh gedrongen, dat het blood in overvloodige stroomen over zijn rug en horst gegudsd was, on, zieli met den
slijmerigen en slijkerigen bodem mengend, had het cone soort van
kleverige pap gevormd waarmede zijn ganseh lichaam bespat was.
De voorzitter deed eindelijk eon teeken dat do beulen ophouden zouden.
Everard word van de koord losgemaakt en viol als cone ziellooze massa op den : zijne ontwriehte beenderen en zijne
gekneusde spioren konden zijn jammerlijk gemarteld liehaam
niet meer ondersteunen.
't Was een ellendig, een onmenschelijk, eon wraakrocpend
tooneel, demi jongen man, in do voile kracht des levens to
aansehouwen, vernietigd, verpletterd door de wrcedste marteling, gefolterd en verplet yoordat hij zelfs verocrdeeld was.
Wat moesten zij sterk zijn, door het bowustzijn hunner onsehuld,
do arme slachtoffers die destijds in de handen des gorechts vielen en, ondanks de helsche martelingen die zij onderstonden,
tool' hunne onsehuld bleven staande 'louden !
Hoevele honderden, van denkbeeldige misdrijven bosehuldigd,
bebben niet gceindigd met de ongerij mdste bekentenissen of te
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leggen, alleen om aan de geraffineerde pijnigingen to ontsnappen die hun in de scherpe examinatie werden toegepast !
— Dat men den beschuldigde naar zijne cel terugbrenge, 't is
genoeg voor vandaag, sprak de voorzitter.
Voor vandaag !
Twee der beulen namen Everard op, en droegen hem weg.
Het rampzalige slachtoffer gar Been teeken van leven meer !

_----,r,;-r<--- -- .--4.--1

DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK

In de ond e r aardsche Glevangenis.

et was middernacht. Alles sliep in het vreedzame
dorpje dat gehuld lag in eene dichte duisternis,
want groote, zwarte onwèerswolken hoopten zich als
reusachtige bergen opeen.
De wind soesde door het trillende loover der
boomen, en de hooge populieren rond de smidshoeve zuchtten
en piepten met geheimzinnig geweld.
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Over het nerhofe der hoeve, dicht tegen den muur, gleed
eene gedaante.
I Was eene vrouw, in een wijden kapmantel gewikkeld.
't Was Roze Kate.
Waarheen wilde ze in dien somberen nacht Welke den nog veel ellendigeren dag gevolgd was waarop Everard gefolterd was geworden ?
Vaarheen ?
Wij volgen haar over het neC'rhof, door de holle straat die
met water en modeler gevuld is, over het glibberige voetpad
das verderop tegen de doornhaag voortloopt, door het dichte
donkere wood.
Zij gnat niet, zij loop niet : zij .vliegt, zij Ult voort, struikelt
over uitspringende boomwortels, stuikt in de met water gevulde grachten, kneust haar voorhoofd tegen de ruige boomstammen
die zij in de duisternis en in haren ijlenden tocht niet mijden
kan, verscheurt zich de handen aan de braamdorens naast den
weg, dock schijnt gevoelloos voor vrees of smart.
Weldra heeft zij nu den breeders landweg bereikt die voorbij
Tervueren en naast het oude paviljoen voert, waarin Everard
in de onderaardsche gevangenis ligt opgesloten.
Zij snakt naar adem ; zij drukt met geweld de handen tegen
haren hijgenden boezen. Hare knieen knikken ; eene hevige
rilling doet haar gansch licliaam beven en , . . . . . . . machteloos
zijgt zij naast de baan ineen.
Nevens den weg ritselen de struiken onheilspellend
Len grijnzend gelaat komt tusschen de takken to voorschijn,
en twee akelig schitterende oogen vestigen zich op bet van schrik
versteende meisje.
Die oogen kent ze . . ..... .
Straks, toen ze uit de gereehtzaal gesleept werd, kon ze niet
meer gaan, had' ze diezelfde koud- grijze oogen als dolksteken
in 'de hare gevoeld. Onheilspellend Madden zij haar toen even
als nu aangekeken met eene wilde woestheid, met eene afgrijselijke en duidelijke uitdrukking vanhaat en van gloeienden geilen
hartstocht tevens.
Nu echter waren ze als overgoten met blood
met
't blood van Everard f
Ze kende die oogen
.
.
De oogen van Jacob. . .
De angst, die zich van Roze Kate meester maakte was, zoo
geweldig, dat het meisje eene wanhopige poging deed om zich
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aan Bien blik te onttrekken.
Zij stond op, struikelde nog eens, (loch was then weer meester
over hare overspannen zenuwen
Zij ontwaakte nit den staat van verdooving waarin zij verkeerde sedert haar vertrek van de smidshoeve.
Wel ruischten de boomen, soesde de wind in de struiken,
loch- zij overtuigde zich dat het visioen waarin zij- den vreeselijken blik van Jacob gevoeld had, enkel het govolg was harer
door angst en smart overprikkelile verbeelding.
Zij spoedde zich nu voort en bereikte weldra de hooge muren
van het middeleeuwsche paviljoen.
Onder de hooge, smalle vensters liep zij door, draaide langs
den uitersten hoek links om, en bleef weldra staan voor eene
zware met ijzer beslagen deur. !evens doze deur was een van
ij-Tren staven voorzien vensterken.
Roze Kate bedwong het onstuimig kloppen van haar hart,
blikte een oogenblik vorschend rond. Alles bleef stil en rustig
in de dikke duisternis.
Then trad zij behoedzaam naar het getraliede vensterken, ging op
de teenen staan en tikte drie achtereenvolgende inalen op de kleine
ruitjes. Eenige oogenblikken verliepen.
Roze Kate blikte nogmaals rond en steels angstiger werd het
haar te moede.
Weer dacht zij aan died akeligen
waaro _Kier Jacob haar
straks doen sidderen had.
Het vensterken werd van binnen geopend.
— Wie is daar ? vroeg eene stem.
— 1k, Roze Kate, herkent ge mij ?
— God in den IIemel, zjt gij dat, meisje \Vat voert gij hier
nit op dit nachtelijk uur ? En in zulk weer
— Doe open, smeekte Roze Kate.
Onmogelijk, meisje, mijne bevelen zijn strew; en form eel
na acht ure mag de poort niet meer open.
- Ik smeek er u om, laat mij hier niet vergaau van angst,
(bong Roze Kate met klappereade stem aan.
— In Gods naam dan, zei Fleinke Wimpelo, ik waag er in jne
betrekking aan, maar u daar buiten te later op dit nachtelijk
uur dat ware to onmenscheltjk.
Het vensterken ging toe, en kort daarna hoorde men bet rammelen van sleutels.
Dc poort werd geopen(l.
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— Halt ! wat is dat riep Reinke Wiinpelo, hebt gij een hond
u, of wat springt mij daar tusschen de beenen dcor ?
- Een hond ? p een, antwoordde Roze Kate verschrikt over
den uitroep van den gerechtsdienaar, wat bedoelt gij ?
- Verraad ! riept Ileinke Wimpelo.
- Zwijg, man, zwijg, iii bid u, sprak cone stem die uit den
grond scheen to komen.
riep Ileinke Wimpelo
— \Vie zijt gij ? \Vat beduidt dit
rad eloos.
- Een arme brave man die eon onschuldige wil van dienste
••
— Waarachtig, bij den heiligen Ilendricus, mijnen patroon
(lie ook den uwe is, zijt gij Heinke Bult ?
Inderdaad, Heinke, die ben ik.
- wat dreef li hierheen ? Waarom sluipt gij mij tusschen de
beenen door als eon hond ?
- Omdat gij mij wellicht anders niet dzoudt hebben binnen
gelaten, antwoordde Heinke 13n1t, die onze lezers gewis u niet
zullen vergeten hebben, al Madden wij hem dan ook sedert verscheidene jaren uit bet oog verloren.
1k wildc Roze Kate nict alleen laten.
- Ifa, j waart dus samen ?
- Ja, sainen en niet samen, haastte zieli
Bult to
antm oorden.
1k bewaakte Roze zonder dat zij zelve het wist
— Hoc kondet gij weten, y roeg Roze Kate die intussehen van
haren schrik bekomen was, want zij kende Ileinke zeer wel en
wist dat het een braaf mensch was, dat ik in dozen nacht naar
Tervueren zou komen ?
- Ik. was in 't woud, en verschrikte torn ik eensklaps op de
baan iets hoorde bnwegen.
1k kroop achter een struik en luisterde. Daar hoor ik eonsldaps eene vrouwelijke stem die onsamenhangende woorden sprak,
maar toch maakte ik nit die woorden op dat gij het waart.
Toen kwam ik uit mijn schuilhoek en ik volgdo u tot voor de
poort zonder dat gij het vermoeddet.
- Ik zou wel eons willen weten hoeveel hazel of konijnen
gij reeds gestrikt hadt eer Roze .0 deed verschrikken, zei
Heintje Wimpelo.
— Och Heintje, antwoordde de barbier, die inderdaad nu en
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dan een buitenkansje opliep met hazenvangen buiten jachttijd,
wat ge nu denkt. . . .
— Ja, ja, we zullen maar laten beslissen tusschen on zen
lieven Heer en Heinke Bult wat deze zoo laat in 't -woud
aanving, zei Wimpelo, laat ons nu binnen gaan.
Heintje Wimpelo bracht zijne twee onverwaclite bezoekers binnen. Hij geleidde hen in het wachtkamerken naast de poort.
Fen eigenaardig sterk geronk weergalmde door het kleine
vertrek, flauw verlicht door eene lantaarn die in een hoek stond
te smoken.,
- Fransen, zei Heintje Wimpelo verklarend die slaapt ;
komt maar gerust binnen.
- Wat dreef u Loch in 's Heeren naam dezen nacht naar
Tervueren ? vroeg Wimpelo, ondanks zich zelven bewogen.
— Ik kon rust noch duur vinden zoolang ik niet op weg was
hierheen, fluisterde Roze .Kate. Gij halt mij gezegd dat de
gevangenis nacht en dag bewaakt wend, en dat gij 's nachts in
deze kamer sliept.
Dat is zoo.
- Daar ik van dezen morgen wist hoe vast uw kameraad
Fransen steeds slaapt, vreesde ik niet iemand anders dan u te
wekken.
- Zoo had ik het mij precies voorgedacht, zei Heinke
Bult.
— En wat verwacht gij nu van mij ? vroeg de gerechtsdienaar.
— Dat gij mij nieuws geven zoudt over Everard, sprak Roze
Kate hare blooheid overwinnend.
— Hm, meisje, wat kan ik u veel over den ongelukkigen
jongeling zeggen. . . .
Heintje Wimpelo stond in de krootste verlegenheid. Hij -wist
niet hoe hij aan het meisje verhalen zou Welke onmenschelijke pijnen Everard had uitgestaan, en hoe verschrikkelijk hij
nog leed op dit oogenblik.
Reeds voelde hij zich het hart week worden bij de enkele
gedachte aan den ongelukkige, en, Heintje voelde het, hij zou
zich niet kunnen bedwingen zoo hij over hem spreken
moest.
Hebben zij hem gepijnigd ? vroeg Roze Kate smeekend.
Heintje knikte bevestigend.
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— Hevig ? drong Roze Kate aan ?
— Ja, knikte Heintje wiens oogen reeds vochtig werden.
— Langen tijd ?
— Een half uur.
-- 0 God ! snikte Roze Kate : heeft hij geschreeuwd ?
— Geene enkele maal : Nooit heb ik zulken moed gezien.
— En heeft hij niets bekend ?
— Niets. « Ili -ben onschuldig x, dat is alles wat over zijne
lippen gekomen is.
— God dank ! riep Roze Kate. 0, zoo ik in zijne plaats mocht
lijden, met Welk geluk zou ik mij voor hem opofferen !
— Gij hebt hem dan wel innig lief ? vroeg Heintje spoedig
op dit « thema x springend om het gesprek van den gefolterde
op een ander onderwerp te brengen.
— Meer dan het licht mijner oogen, meer dan mijn leven !
voor hem ben ik bereid mijnen laatsten druppel bloed te vergieten ! Maar -L ook wilt gij hoe goed hij is, hoe braaf en hoe
onschuldig ! Ja hij is onschuldig en ze zullen hem filer doodmartelen !
Roze Kate begon nu zoo hartstochtelijk te weenen en te
jammeren, dat Heintje Wimpelo insgelijks zijne tranen niet weerhouden kon.
— 0 Vriend, sprak Roze Kate hem de handen grijpend, ik
zie dat gij een hart hebt dat medelijden voelt voor den ongelukkige !
Welnu, gij kunt hem zijne smarten voor een groot deel lichter maken.
Laat mij bij hem, eene enkele minuut slechts ! Laat mij hem
zeggen dat ik van zijne onschuld overtuigd ben ; dat Walkiers
bij den beer pastoor geweesi is en dat daze beloofd heeft een
verhoor te vragen aan onzen doorluchtigen vorst hertQg Karel
van Lorreinen. Laat mij hem zeggen dat niemand in het dorp
aan zijne onschuld twijfelt ; en hij zal opgebeurd zijn en moed
hebben tot dat wij erin gelukt zullen zijn hem to redden, want
redden zullen wij hem !
Heintje Wimpelo schudde mistroostig het hoofd.
— Onmogelijk, zuchtte hij, onmogelijk !
Och vriend lief, drong Roze Kate aan, op mijne bloote knieOn
zal ik u danken, eeuwig zal ik voor u bidden zoo gij mijne
bede toestaat, Ik weet het dat uw plicht als bediende u verbiedt te doen wat ik verlang, dock spreckt uw plicht als mensch
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nog niet luider ! En beveelt die u niet medelijden te hebben
en barmhartig te zijn jegens een onschtaldige ? Want gij
zijt immers even als wij overtuigd dat Everard onschulclig is.
Heintje wankelde.
— wat zou die daar zeggen als hij tegen alle waarschijnlijkheid, wel is waar, Loch eens wakker wierd ? sprak Heintje op
Fransen wijzend die op de kleine ledikant gerust voortronkte.
— Dan zal i k mij wel belasten hem gerust te stellen, kwam
Heinke cle barbier er tusschen. Ik leg mij op uwe Brits en gebaar te slapen.
Wordt Fransen dan wakker en ziet hij mij gerust liggen
slapen, dan zal hij zich wel weer op zijn oor leggen.
— In Godsnaam dan, zuehtte HeintjeWimpelo er kome van wat will
Daarop nam hij van eenen sleutelbos twee groote sleutels,
Dam in een hoer eene tweede lantaarn, ontstak die en wenkte
Roze Kate nu dat zij hem volgen zou.
Spreek geen woord, wat er ook voorvalle, zei hij zich
terzelfdertijd tot Roze Kate en tot Heinke Bull wendend, Fransen
spreekt soms in zijn slaap. Geef daar dus geen acht op.
Doodsche stilte heerschte alom in het oude, sombere kasteel
waarin wij den lezer bij den aanvang van dit verhaal reeds
eenmaal binnen voerden toen de jonge Wildon er de vier
gevangenen van Zitzka verlossen ging.
Heinke Wimpelo moest gewis vreezen dat zijne lantaarn door
eenig wezen bemerkt worden kon want hij had het Hat uitgeblazen en hield Roze Kate bij de hand.
Wees gerust, fluisterde hij toen hij voelde hoe hevig het
meisje sidderde.
De twee personen waren in de buitenlucht, zij gingen over
het door •hoop muren ingesloten binner&hof.
De nacht was zoo donker dat een spioen zelfs ze niet zoo
kunnen bemerkt hebben tegen de zwarte muur langs welke zij
zich aandrongen om zich met -verhaaste schreden voort te begeyen in de richting der deur, langs welke men tot de eigenlijke
gevangenis toegang kreeg.
Weldra stonden Heintje en Roze Kate voor deze -deur. De
gerechtsdienaar nam een der twee sleutels die hij nit zijn bos
genomen had, -wellicht om minder gerucht te maken, zocht
tastend bet sleutelgat en duwde nu spoedig de deur open.
Kom, fiuisterde hij.
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Gecn het geringste lichtstraaltje verlichtte den gang waarin
zij zich titans bevonden.
— 1k ben zoo bang, sprak Roze Kate.
- Wacht, hier zal ik Licht slaan, zei IIeintje.
Iiij ontstak nu weer de lantaarn en bood het meisje zijn arm
aan.
Roze Kate leunde daa,rop, andors ware zij bepaald onmachtig
geweest zich recht to 'louden.
Zij kwamen aan een tamelijk breetle, vermolmde trap, die
spiraalvormig naar beneden lisp.
Die trap had con vijitigtal treden.
Eel onverdragelijko, stinkende keldergeur steeg langs de trapopening naar bovcn. Roze Kato drukte haar borstdoek tegen
haren mond. Die af21-ijsoliu lce walm dreigde haar to stikken.
Heintje Wimpelo ove; won cerst zijn weerzin en ondersteun(le
het bezwijnemdc meisje.
— Mood, sprak hij haat- toe, mood, of' moeten wij
terugga,an ?
— Neon, peen, riep Roze Kato beslist, ik evil Everarl zien.
Maar woont hij in dit akelig hol ?
— Mood, herhaalde Ireintjo Wimpelo, want gij zult then
noodig hebben.
Op dit oogenblik opendo Gene ijzeren deur die een zoo
diehten stikkenden damp doorliet, dat men ge,meend hadde rook
to zien opstijgem.
— Hier is hot dat wij zijn moeten, sprak Heintje.
Bij middel van hot zwakke lantaarnlicht trachtte hij Roze
Kate nu to geleiden. Zij stapten over den dorpel der smalle,
dikke dour, en nadat hunne oogen zich een weinig gewend
hadden aan het twijlelachtige lic lr t dat lien omhuide, bemerkten
zij in do diepte van het 11.., waarin zij waren, een soort van
verhoog waarop eene monschelijke gedaante lag the scheen to
slapen.
Die man was Everard
Nadat de rechters hem vruchteloos hadden doen pijningen en
martelen was hij Tn bezwijmden toestand terug naar de eel
gebracht.
Eenige uren had hij in dien staat van verdooving gelegen,
zonder hulp, zonder zorgen. De pijnen die hij uitstond in zijne
verrekte spieren, in zijne ontwrichte ledematen, riepen hem tot
het bewustzijn terug.
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Op het oogenblik dat Roze Kate in zijne eel trad, had ,weldoende slaap hem andermaal aan zijne smarten onttroliken.
Het hok, waarin de ongelukkige lag, was, in al (le beteekenis
des woords, _een akelig pesthol.
Het lag om zoo te zeggen gansch bedolven ander de aarde en ontving bij clag enkel weinig een flaw lieht door eene getrali•ede
opening die heel boven in den muur langs den buitenkant
gelijkvloers met de straat, was aangebracht.
Het was er zoo vochtig dat het water langs de muren afsijpelde en dat de stroomat, waarop waarop Everard lag, gansch
verrot was en bij stukken en lappen vaneen viel.
Roze Kate riep al hare geesteskracht bijeen, en de hanclen
vouwend, trad zij voor het ellendige bed waarop de onschuldige martelaar lag uitgestrekt.
Zij kon Miter zijne gelaatstrekken niet zien, want Everard
lag met zijn gelaat naar den muur gekeerd, het hoofd door
een zijner armen ondersteund. Hij lag zoo gerust, dat Roze
Kate hem niet wekken durfde.
Doch, Heintje Wimpelo die nu ook nader trail, struikelde tegen
eene aarden waterkruik die op den grand stand.
Bij het gerucht dal ze al vallende maakte, hief Everard het
hoofd om met eene uitdrukking van angstige spanning.
Hij was zoo bleek en zoo veranderd, zijne trekken waren door
het lijden zoo smartelijk verwrongen dat Roze Kate moeite had
hem te erkennen.
Everard ! Everard ! riep Roze Kate met een pijnlijken
zucht !
Zij wierp zieh met geweld op de knieen voor het bed en
strekte hare bevende handen naar Everard op.
De rampzalige jongeling echter beantwoordde dien blijk van
innige aangekieefdheid niet ondanks hem, ontsnapte een hartscheurende smartkreet aan zijne lippen Roze Kate had, door
hem de handen te grijpen, de hevige pijnen zijner gekneusde
ledematen weer opgewekt.
— 0 God, wat deert u, Everard ?
Niets, niets, Roze Kate, antwoordde de jongeling ; o wat
ben ik gelukkig u te zien I
Everard deed bovenmenschelijke inspanning om zijne smarten
te bemeesteren en zijn erbarmelijken toestand aan Raze Kate to
verbergen,
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- Zeg, hoe komt gij hier ? vroeg Everard verder. Ik vreesde
dat gij aangehouden waart . . . . God . . . . riep hij eensklaps
nog meer verbleekend, zoudt ge missehien werkehjk. . . • •
- Neon, neon, haastte zicll Roze Kate hem gerust te stollen,
ik ben vrij, en, dank aali dezen braved man flier, u
kunnen bezoeken. Hob hoop, mien Everard, betrouw op den
goeden God (lie eindelijk de onsehuld wreken zal. Betrouw op
in'tj, old uwe vrienden, zullen alles doen wat mogehjk is om
it le redden. Onze lieer pastoor zal zelf naar Brussel gaan ; e'en
verhoor vragen aan onzen genadigen Vorst ; 11.0 zal hem uw
toestand uitleggen en ik ben er zeker van, de ware seliuldigen
zulien ontdekt en gij is vrjlieid gesteld worden.
TerwijI 110 sprak,
begeesterd door hare eigelle overbeproAde Everard vruchteloos zicli op ijn ellendig bed
ov,l eeind te zetten.
d'r.e arnun door het lijden verlam zjae b3end won
611 zijne gekneus le leden bleven strain en be ,vdeglo,-)s ; zij
weigcrJen te gehoorzamen aan de kracMen van zijn wit.
Zijne verloonl e, Ole eeuwig refine doze Kate, die daar straps
zwaartste tiller offers, het offer haver ecr gebrae1A had om
hem te redden, z j, die hem lief had meer , dan eenig wezen op
de g arde, zij stond daar voor hem, zj was verschenen als ecru
lro(stende engel in den akeligen nacht zjner gevangenschap,
ci Iiij lag daar machteloos, zonder eenige 1, eweging to kunntli
maken, zonder haar op z jn hart te druhken, haar zijne vurige
dankbaarlieid en zijne wetelooze horde te kunnen betuigen.
11 j kon alleen onsamenhangende woorJen -van dankzegging
afgebrolien.
stamelen,__ nu en clan door liartstocliteltjli
Doch, zijne oogen waren vrij, en die ()ova baadden thans
in d n aaublik van Let y erlieven reine welch dat daar vuoy
hem stond als do erpersoonljkin2' van opolThring, en lierde,
y in hoop en vertroosting.
Lang, ling hield liij z
op haar gevestigd, met de uitdrukking der innigste teederheid.
Illj bnschouwde haar- niet als eene vrouw, niet als eon zwak,
hulpeloos meisje, maar als cen heilig verheven schepsel, als de
engel der reelitvaardigheid in zijne eel was néergedaald om
hem het cinde van zijri marteliesehap aan to kondigen.
Zijne diepe, blauwe oogen tionken thins meer van levensgeluk en, V001' de cerste mail se:_lert het seliromelijk ongeluk dat
over hem kwam, vublen zij zicli met warme, zalvende tranien.
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IIij wilde spreken, doch zijne lippen werden door een zenuwachtig trillen bewogen en zij weigerden elken klank door to
laten.
Eindelijk werd hij weer meester over zich zelven.
— God clank, Goddank, riep hij, dat gij nooit getwijfeld Debt
voor God, die ons hoort en ziet, voor God (lie in onze harten
leest, ja ik ben onschuldig, ja, ik hoop dat de Hemel mij genadig worden zal ; doch, God geve dat de plichtigen nooit ontdekt worden
Die laatste woorden sprak Everard op doffen, somberen
Loon.
— Hemel ! riep Heintje Wimpelo, die tot nu toe niet gesproken had, kent gij clan de plichtigen ?
Ja, sprak Everard met besliste stem.
— En gij noemt ze niet
— Neon.
— Ongelukkige ! Gij onderstaat de gruwelijkste thltering, gij
verzucht en vergaat in deze ellendige krocht en gij duidt de
de moordenaars niet aan, zijt gij dan krankzinnig ?
— Helaas ! ..
Everard wierp een blik op Roze Kate, die hem zwijgend
aanstaarde.
— Jacob is het ! riep zij plotselings losbarstend, hij is de .....
- Zwijg, zwijg, gebood Everard.
- Ja hij is het, ging Roze Kate voort, ondanks de bevelende
stem van Everard, hij is het ! Reeds lang heat mijn hart hem
beschuldigd dozen morgen verraadde hij zich zelven en thans
heb ik de zekerheid !
- Zwijg, bevool Everard andermaal. fk verbied u, aan- wie
het ook zij, een woord to spreken over het vermoeden dat bij
u is opgerezen, ik verbied het u en gij zult gehoorzamen,
tenz
— Tenzij ?
vroeg Heintje Wimpelo.
- Tenzij gij mij in doze krocht of onder beulshanden wildet
laten omkomen.
Ik begrijp niets van dat alles, mompelde Heintje Wimpelo.
— Jacob is mijns broeders, hernam Everare, en nooit zal ik
als beschuldiger mijn brooder optreden. Overigens er e zijn geene
bewijzen, geene getuigen buiten
— Hemel, Everard _! liebt gij hem gezien ?

574

ROLE KATE

- Genoeg daarover, sprak Everard. Het gerecht hebben zijn
gang. Wilt gij jets voor mij doen, tracht zoo mogelijk onzen
genadigen vorst te overtuigen dat ik geen moeder-moorder zijn
kan. Hij bevele een nieuw onderzoek, een nieuw verhoor, en
zoo God het wil zal de waarheid aan het licht komen.
- Ongelukkige, zei Heintje Wimpelo, weet gij dan niet dat
het gerecht maar zelden eene prooi loslaat die eons in zijne
handen gevallen is Denkt gij dat de rechters zoo gereedelijk
zullen toegeven dat zij zich de cerste maal bedrogen ?
Zij hebben u doen folteren om u de bekentenis af te person
dat gij inderdaad de moordenaar. zijt. Uwe weigering tot het
afleggen dozer bekentenis is voor tl eene verzwarende omstandigheid, een hardnekkig volharden in de boosheid.
Zij zullen u andermaal op de pijnbank leggen, u doodmartelen, als
noodig is, zoo gij de verlangde bekentenis niet geeft. 't Zijn men-schen die rechters, doch, eons in de folterkamer, dan zijn het echte
beulen ; ofwel dus moot gij de ware schuldigen aanduiden, ofwel
moogt gij u van nu af tot deil schanddood voorbereiden daar
is geene andere uitkomst.
Nooit zal ik als aanklager tegen mijne brooders optreden,
nooit, sprak Everard beslist.
— Dan moet gij vluchten, riep Roze Kate, want ik wil niet
dat zij u andermaal folteren, ik wil niet !
Zij greep Everard onder do schouders en beproefde hem op
to richten.
Een zoo grievende smartgil ontvloog echter aan Everard's
horst, dat Roze Kate ontzet hare poging opgaf.
— 0 God ! gilde zij, de beulen hebben hem gefolterd !
En met hartstochtelijke kussen bedekte zij de- handen van
haren verloofde.
Zie, riep. zij zich andermaal opwindend, hij kan geene
enkele beweging meer doen en zij hebben hem in dezen toestand
verlaten, zonder zijne wonden te verbinden. 0 Everard,
kondet gj al die gruwelen doorstaan ? Hoe zijt gij niet bezweken
in dit somber graf waarin zij u leveed hebben begraven ?
— Woes kalm, bedaar, lieve Roze Kate, troostte Everard,
niijne wonden zijn niet ongeneesbaar.
g:j zult genezen ! riep het meisje opgetogen, ik zal bij
u blijvcn om u to verplegen en uwe wonden to verbinden.
- Onzinnig wisje, zei Heinfje, hoe zoudf gij -bier kunnen
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blO yen ? Woes balm, zooals Everard zeif het u aanbeveelt.
— Ln wie zou mij beletten bier to blljven riep Roze Kate
meer en 'Tiber opgehilst. \Vie zou mij met geweld van hies
durven verdrijven
Ik zelt als 't noodig zijn zou, antwoordde Reinke.

j
- Ja, ik, want ik wil u beiden redden.
— 0 ja ! red ons, red hem, riep Roze Kate. Cdj zijt goed en
groothartig, gij
- Welnu, als gij wilt dat ik u van dienst zij, begin dan
met mij zulks mogelijk to maken. Wij moeten derhalve zoo
spoedig mogelijk de gevangenis verlaten ; wie weft of op de
smidshoeve uwe afwezigheid alreeds niet bemerkt geworden • is.
(gij zult met Ileinke Bult onmiddellijk. terugkeeren, en niets
ondernemen, zoolang gij niet door mij of door hem zijt verwittigd geworden. Geen woora spreekt gj over hetgeen gij dozen
naeht gezien en gehoord hebt. Vergeet niet dat, zoo men bet
gericgste verunelen hebben kon dat ik u hierheen gevoerd
heb, wij holden oogenblikkelijk als medepliehtigen zouden aangehouden -en opgesloten worden, en dat ale hoop op redding
dan ijdel wezen zou.
Men zal thans niet zoo spoedig een tweede verhoor houden,
zei Heinke.
Everard zal herstellen, dat heeft de heehneester verklaard die
hem onderzoat terwij1 hij in zwijm Binnen enkele dagen
zal 110 in zoo verre he steld zijn dot hij opstaan en gam pan.
Everard zal echter zorg dvagen zulks zorgvuldig verborgen
to houden.
Als bet oogenblik zal gekomen zijn moogt gij op mijne pulp
rekenen.
— Man, sprak Everard, ik betrouw op u. Ileden morgen hebt
gij mij het tuiltje verwelkte bloemen overhandigd, dat mij de
noodige krachten gesehonken heolt do wroetiste, de wreedste
pijniging zonder aarzelen to doorstaan ; gij deedt dit oindat gij
eon hart hebt. 1k (lank u thans, niet maar, ging 110 voort, iii beveel u
Roze Kate aan. Waak over Naar en verwiftig haar zoo i eenig gevaar
haar dreigen moat.
— Ik heb dadelijk gezien dat gij geen moordenaars r4ezieht hebt,
zei Ileinke, en Coen ik Roze Kate in de gereehtzaal aantrof en
in hare refine oogen las, toed vo,The ik- mij onmiddellijk voor
u beiden ingenomen. Nu wll ik alles doen wat in .mijne macht
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is om u to redden, er kome van wat komen evil 1k heb kind
noch kraai, en, wat mij overkomen kan, daar lach ik wat om.
Op dit oogenblik hoorde men voetstappen in den smallen gang,
waardoor Roz€ Kate door Heinke was binnen gevoerd.
Heinke nano do lantaarn en verborg ze vluchtig onder zijnen
wijden mantel.
- Geen woord ! sprak hij tot beide anderen.
Roze Kate viel van angst bijna in bezwOming.
Everard wierp een zonderlingen blik op den gevangenbewaker.
Ondanks de samenneiging die hij in zijn hart voor Heinke
Wimpelo gevoelde, kwam een somber voorgevoel in zijn geest op.
Hij dacht aan een valstrik..........
Wie weet ging Roze Rate thans niet ontdekt en aangehouden worden .....
Van zijn inwendigen schrik- Het hij Miter niets blijken.
Strak bled zijn blik op Wimpelo gevestigd.
Enkele seconden verliepen.
Het gerucht kwam nailer.......
Nu hoorde men de voetstappen op den trap, die naar de onderaardsche cellen voerde.
— Zijn or .. ...
— Psst, deed Heinke den voorvinger op den , mond leggend.
Men hoorde de voetstappen voor de deur.
Eene sekonde van onzeggelijke spanning Iiecrschte in de eel.
Die buiten waren echter gingen voorbij
Een oogenblik later hoorde men cone ijzeren deur op hare
hengsels krijsschen.
- Daar zit een brandstichter, iluisterde Ileinke. Wellicht
..
.
wordt hij gehaald voor een nachtelijk verhoor.
indien.
Indien
Hij hijgde naar adem.
Wat is or ? vroeg Everard.
- Indien zij in de wachtkamer gegaan zijn, sprak Heintje,
dan zijn \\ T verloren
Nu verte!de hij met eon paar woor(len, hoe zich daar
had toegedragen,
eptrekt, smeekte Everard ! De lucht deter ge—
vangenis zal u noodlottig worden. •
(ia, ga, voegde hij er l)j, zich tot Roze Kate wondond die
,
ons wederzien
zich aan het IJC(1 vastklemde,
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— Ja, ja, antwoordde het meisje, want ik zal spoedig terugkomen.
— Teen, bier niet, sprak Everard van schrik, ik bezweer u,
kom nooit bier meer. Doe alles wat gij bunt om mij te
redden, doeh ik verbied u hier ooit nog een voet to zetten. Ga,
en dat God u behoede.
— Kom spoedig, drong Heintje op zijne beurt aan ; hot gevaar dat wij loopen is onberekenbaar.
— Nog niet, smeekte Roze Kate, die Everard niet meer scheen
to kunnen verlaten.
— Het moet ! sprak Heintje, of wilt gij ons alien in 't verderf
storten.
Hierop vatte hij Roze Kate om den middel, en, Naar om zoo
te zeggen van het bed losrukkend, sleurde hij haar naar de
deur.
— Spoedig ! spoedig ! sprak iemaiid die in den gang stond, of
wij zijn alien gesnapt !
— Vaarwel, Everard, cooed, fluisterde Roze Kate nog, terwijl
zij door vier armen word vastgogrepen en aldas weg gedragen.

578

ROZE KATE

VIER EN TWINTIGSTE HOOFDSTIli

leintie Malt in groot gevaar.

ransen lag nog altijd to ronken.
Alles wat er rondom hem gebeurde was hem onb.)wust. IIij sliep den slaap der rechtvaardigen.
Heinke Bult kroop op de bras die onder het
vonsterken tegen den muur stond, wikkelde
zich in den wijden kapmantel die Heinke Wimpelo had achtergelaten en lachte in zijn vuist over den goeden gang der zaken.
— Sapper de papper, mompelde hij, ik ben eons benienwd
hoe dat ales gaat alloopen ! Everard moet los, Everard moot
vrij !
Hl j, eon moordenaar Ilij, beschuldigd zijne moodor te hebbm
olio hats gebracht Hoeft , men van z'n leven zoo jets gehoord
Ha ! (tat Reinke maar eons spreken durfde, Bens zeggen wat
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hij zoo al in zijn levee gezien en gehoord heeft, dan zou
de justitie wel andere katten te geeselen hebben als onschuldigen te pijnigen
De oudc Dirix zit hjer oak weer ander ; 't moet dus wel zijn
dat ze weer een van die schelmerijen op 't oog hebben, (lie reeds
zoo vele onschuldige slachtoffers In hunne helsche strikken hebdoen vallen. Maar, als Heinke Bult ook niet openlijk durft optreden, zal hij toch in 't geheini zijn plicht wel doen, en
Everard zullen wij nit hun klauwen lialen !
Wat een uitmuntend gedacht dat mij dezen avond naar buidreef ! 't Was alsof ik gejaagd was om in 't Bosch te zijn ! En
't was nochtans geen weer om een strik te zetten . . . . . . Geen
hand voor uw oogen kandct ge zien en ()en waaien en regenen !
Nog een kwart uurs zat ik te droomen, of ik floor lets aliomen ..... ... Raze Kate !
Die gaat naar Everard ! dacliit ik, en mijn besluit stand vast.
Ik m(\e ! ...... En nu lig ik hier op de baits van Heinke
Wimpelo. Een goed ventje, dat een brave beste jongen
en een rijne muziekant
Enfin, alles goed afgeloopen tot nu toe !
Als dat ronkvat nu naar niet wakker wordt. 'Maar bah, hij
slaapt als een as en
- Tok tok tok, klonk het eensklaps op het vensterken.
Ileinke's haven gingen pijlrecht omhoog van ontzetting !
Wit was dat !
Wie kwain in dit late uur aankloppen
Tok tok tok, Monk het andermaal, ietwal ongeduldiger dan
de eerste maal.
— Fransen, fluisterde Heinke Bult, Fransen, men klopt
Maar, Fransen (lie laehte wat om dat geklap !
Iiij ronkte en snorkte tegen den zaaginolen op !
Eene derde maal -word op 1 venster geklopt, maal' nu met
zulk geweld dat een paar ruitjes nit hunne loo rlen ramen en
op de Nits vlogen.
Halfddod van angst, sprang Heinke overeind en rolde hij van
harde slaapstede op den vloer.
— Ha ha ! klonk eene stem van buiten, wordt gij eindelijk
Maak dat de poort open is en spoedig wat !
`j alp
grammelde icts tusschen z jne tan len, dat de buitenstaande AT( or een antwoord nemen 1 on als hij Wilde
'Zander te bedenken wat 1-1 ;j deed, liep Heinke Wilt naar de
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slaapstede van Fransen, en schudde dezen zoo geweldig heen en
weer dat het snorken een poosje onderbroken wend.
Fransen, Fransen, riep Ileinke hem in 't oor, daar wordt
geklopt
. ..... . klopt, brobbelde Fransen, en het gesnork hernam.
Fransen riep nu Heinke vee1 harder en met angst trillende
stem.
Maar Fransen hoorde niet.
Radeloos trok en sleurde Heinke hem bij do armen, toen zijn
oog eensklaps op eene groote krui1 viel die in eenen hoek
stond.
Heinke greep de kruik, sehudde ze eons om to hooren of er
wat in was, en Boot toed de inhoud over 't gelaat van den
slayer.
Het frissehe water bokoelde dermate het voorboofd -van Fransen, dat doze schielijk ontwaakte en versclirikt overeind
sprong.
Wat is dat ? wordt gij gek riep hij Heinke nu, die als
een Naas de deur uitliep.
- Zult ge eiudelijk opendoen ? klonk nu cone ruwe stem.
- Wie is daar ? vroeg Fransen, bevend naar het vensterken tredend ?
— Van wege den graaf van Oudburg klonk het terug.
- Dat kan iedereen zeggen, grommelde Fransen, , die langzamerhand nu geheel wakker word, en zieb met de mauw van
zijn jas het gelaat afvaagde.
Hoogajd ! sprak de buitenstaande.
- Als go het waehtwoord kept, dan is het wat anders, zei
Franseri, wat moet go liebben
— Open de poort, en spoedig.
Fransen ging naar den hock waar do lantaarn stond, nam
die op, greep ook den sleutelbos die er naast lag en ging al
r rommelend de wachtkamer uit.
- Heintje Wimpelo, dat zult ge mij betalen, mompelde hij.
Waar is 110 nu weer heen ? kan hij niet verdragen dat een
mensch zijne, rust neemt ? waarom deed 11 ;j zest' niet
open
Zoo in zich zelven pruttelend, was Fransen bij de ingangpoort
gekomen.
I1 zoolit ir1 zijnen sleutelbos den grouts- ten sleutel, draaide
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het reusachtige slot open, schoof de zware grendels weg, en
ston I nu in tegeawoor,1L4thoil van don bozoeker, die nide door
den graaf van Oudburg gezonden to zij
Fva,nsen hiet zijne lanLurn op en liet het scliijnsel op bet
gelaat van den nachtelijken i)ezoeker v alien.
Ilij lion echter van diens trekkoli
bo_norken, wijl zij
order een groote kluii,ehaarspj veri»vg 'n waren.
— Waal- is Heintjo Wim iyA) ?
binnentr3,1,-)Ach.
— Heintje Wimpelo ? horhaable. Fransen die aan do water_
hnur dacht, die is niet hier.
— Niet hier
— Neen.
— En waar is hij dan ?
- Dat weet ik niet.
- Ilij was er noclitans over vjl e minuten.
— Ha, zoo ? hebt gij hem gezien vroeg Fransen onthutst.
— Toch gehoord in alle geval.
— We zullen naar de wachtkamer gaan, zei Franson als hij
• er nog wel zijn.
or was, zal
— Man, antwoordde de man in de p j, ik zou u aaaradoa op
uwe woorden to passen. Ik houd niet van gekscheeren.
Ik ook niet, zei Fransen, en toch kan Heintje Wimpelo
mij nooit gerust laten.
Nu kwamen ze in de wachtkamer.
Heintje Wimpelo was er niet.
- wat goat hier one ? vroeg de vreemde t000nig. Ik wil
weten -waar Heintje Wimpelo is.
— 'leer, herhaalde Fransen beteuterd, ik weet liet niet.
— Was hij dan niet hier over enkele oogenbliliken ?
— 1k meen van ja, antwoordde Fransen en gij zelf zeidet
hem gehoord to hebben.
— Is het alzoo dat de dienaars des gerechts hunnen plicht
vervullen, zei de vreemde op bijtenden toon, dat zij niet eens
weten wat er in de wachtkamer zelf voorvalt ?
- Heer, ik sliep, bekende Fransen. Heintje die een grappengelaat en snelde Coen
maker is, goot mij de waterkruik in
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de kamer uit. Gewis heeft hij uw kloppen niet gehoord, en is
hij zijne ronde in (le gevangenis gaan doen.
Buiten in de duisternis, Droop, op handen en voet,on,
zwarte geclaante tot tegen de deur der wachtkamer, die met
een speet was blijven openstaan.
- Neem uwe lantaarn en ga mij voor.
Waarheen zal ik mijnheer brengen ? vroeg Fransen.
— Naar de eel van den moordenaar.
- Everard Dirix ?
—
Fransen nam de lantaarn en ging zwijgend voort.
De graaf van Oudburg had hooge en lage juridictie over
Tervueren en omliggende.
Het was dus begrijpelijk dat Fransen blindelings gehoorzaamde.
- Wht ben ik daar een schoonen dans ontsprongen, grom
melde Heinke Bul, die alles gezien en gehoord had, maar wat
gaat er in 's Hemels naam nu gebeuren !
Zij gaan Roze Kate in (le gevangenis vinden, haar aanhouden
0 God, sta ons bij ! die vermomde eremijt ziet er onheilspel1 end uit !
Heinke wilt niet hoe hij helpen of redden zou, maar hij
volgde toch, op zekeren afstand, de twee personen, die denzelfden weg insloegen als dezen door Heintje Wimpelo en Roze
Kate een half uur vroeger gevolgd.
Heinke volgde de twee personen in . den onderaarschen gang.
- 't Gelijkt bier op 't Roode Klooster, dacht de bultenaar,
wie weet staat ook dit gevang daarmede niet in verbinding,
even als Oudburg ?
De stappen van Fransen en van den vreemdeling weerklonken somber in den donkeren gang, flauwverlicht daar de lantaarn
van den bewaker.
Heinke maakte zich zoo klein hij kon en drukte zich zoo dicht
mogelijk tegen den muur.
Hij trachtte ongemerkt zoo dicht bij de twee personen te
geraken, ten einde geen woord te verliezen van hetgeen gesproken werd.
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Fransen en do vreemdeling stapten tamelijk snel voort.
— Hier is het, zei Fransen. voor de deur der eel staande
blijvend, waarin Everard was opgesloten, en waarin zielt op
dat oogenblik ook Roze Kate en Heinke Wimpelo bevonden.
Het hart van Ileinke Bull was slechts nog zoo groot als
een boon, gelijk hij, later zelf bekende !
— Breng mij eerst naar de eel der tooverheks, fluisterde de
vreemdeling.
Zwijgend gehoorzaamde Fransen..
Eon oogenblik later hoorde men het wegschuiveji van zware
krijschende grendels.
Fransen eu zijn Bezel waren verdwenen, en Heinke Bult
stond, met kloppend hart, in de dichtste duisternis voor de deur
der eel to rillen, Coen deze deur geopend werd en Heintje
Wimpelo met Roze Kate verscheen.
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ij kun[ gaan, zei - de vreemdeling tot Fransen, die
hem in de eel gevolgd -was.
Fransen liet het -zich been twee maal zeggen.
Hij was tevreden dat III het gezelschap van dit
vreeind heerschap verlaten kon.

Hij trail in den gang.
— Ik wil even zien hoe* onze Everard het maakt, zei hij in
zich zelven, andermaal voor de deur der eel staan blijvend, en
hem melden dat hij stra p s wellicht bezoek krijgen zal.
Fransen begon in zijn sleutelbos to zoeken.
Zonderling, bromde hij, ik vind den sleutel niet meer.
Een voor een beproeflie hij nu de versehillende sleutels (lie
in den bos hingen.
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Ilij gelukte er eater niet in de deur te openen.
- Wat is dat mompelde de arm° Fransen, terwiji hem het
angstzweet uithrak.
Welk geluk dat die vreemde is AT Oorbij gegaan
Eri, den stap versnellend, spoedde hij zich de gevangenis te
verlaten.
De ( e el, waarin de als monnik gekleede persoon alleen bled,
geleek nagenoeg aan die waarin Everard zat opgesloten.
Even stinkend was er de lucht even voclitig de vloer ; even
ellendig en afschrikwekkend het gansche uitzicht.
Wat de overeenkomst nog grooter maakte, was dat de arme
gevangene, die hier op het ellendige bed lag uitgestrekt, even
onschuldig gemarteld geworden was als Everard Dirix.
• arige vrouw, Meek en mager,
't Was eene nagenoeg veertigj
door lijden en ontberingen uitgeput.
- Mijn kind ! mijn -kind ! lispelde zij, Coen zij het gerucht
van den binnentredende vernam ; doch, zoo zwak was hare
stem dat de vreemde met moeite dien smaakreet van he't
bloedende moederhart onderscheidde.
- Vrouw, sprak de vreemde, gij staat onder verdenking van
tooverij en heksenkunst. Doe bekentenissen of taat uwe onschuld
door bewijzen.
't Is het eenige middel oni aan uwe smarten een einde to
stollen en uw kind terug to zien.
— .1k ben onschuldig ! antwoordde do vrouw met steeds zwakker wordende stem.
- Ja, dat is gemakkelijk gezegd, maar uwe bewijzen ?
Hebt gij bewijzen vrouw ?
De ongelukkige richtte hare van koorts brandende oogen
op den vreemde, die, in het half donke y geplaatst, met moeite
door de gevangene bemerkt kon worden.
Waart gij niet op de foltering aanwezig ? vroeg zij met
van ontzetting trillende stem. Mij dunkt ik lierken u aan de
pij die u omhult en die wellicht een hart van steen verbergt;
want eon dienaar van Christus zou het niet zonder verontwaardiging aanzien dat eene arme, schuldelooze vrouw -onder
de dwaaste en ongerijinste aantijging zoo orimenschelijk gepijnigd wordt.
— 1k was inderdaad getuige van uwe stijfhoofdge hardnekkigheid, antwoordde de -vreemde.
Zeker, uw lichaam werd gepijnigd ten einde u tot bekentenis
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te brengen en uwe ziel te redden; cloch, gij zelve hebt gewild
dat die marteling herbegint.
Herbeginnen
stamelde de arme vrouw
Goa, laat
mij liever dadelijk sterven
( gij zijt onschuldig, ging do vreemde voort, zon(ler op het
gejammer der vrouw_ acht to slain, (loch gij voort geene bewijzen uwer onscbulcl aan.
zult dus, herhaal het, andermaal op de pijnbank gelegd worden en, wie wok, misschien bezwijk en . .... dan
blijft my kind, uw Mein hulpeloos kindje, als wees alleen op
(le wereld, die hetzelve zal behandelen als het kind . . . . . .
Zwijg, zwijg, snikte de arme vrouw, wat gij zegt is alschu welijk
— Er is, ging do vreemde voort, een middel om aan dit
verschrikkelijk lot to ontkomen.
- 0, ik bid u, ik smeek u, om de liefde van mijn arm kind,
p oem mij dat middel en ik zal u zegenen als onze redder, sprak
tie vrouw met vervoering.
- Luister, hernam de vreemde, bent g j Everard Dirix
De zoon van de smishoeve ?
Dezeltde.
Ja ; 't is een brave, goede jongen, die , steeds vriendelijk.
en goed voor mij was en die meet clan Bens in thijn arm
hutje troost en hulp bracht.
Wanneer kwam hij vowr do laatste maal ten uwent ? vroeg do
vreemde.
- 't-Was een paar dagen voor mijne aanhouding, nu ongeveer cone maand geleden.
Wat voerde hem in huis ?
— Zijn goed hart en zijne zoo zedige grootmoedige
held, antwoordde de vrouw, dock waarom die vragen ?
— \Vas het gekend dat hij u van tijd tot tijd bezocht ? vroeg
de vreemde steeds dringender. Bedenk dat uw lot en dat van
uw kind van de rechtzinnigheid uwer antwoorden afhangen.
— Neen slechts eenmaal sprak ik van zijne milddadigheid
aan Wanne, de spinster, die het aan Roze Kate overzeide toen
doze Naar het vlas te spinnen bracht dat ze op de hoeve niet
konden opgewerkt krijgen. Everard wist dat nu spoedig,
en, bij zijn eerste daaropvolgend bezoek, vermaande hij mij
nooit nog aan ieman(1 over zijne bezoeken to spreken.
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Weet gij, ging de vreemde op zonderlingen toon voort,
weet gij dat Everard aangehouden is ?
- Aangehouden Hij
— Ja, hij in eigen persoon.
— En. onder welk voorwendsel ?
- , Onder eene zware, eene afschuwelijke beschuldiging.
- Almachtige God, Everard plichtig aan een schelmstuk, dat is
onmogelijk !
- Onder de beschuldiging, zoo sprak de vreemde verder,
een moord gepleegd to hebben.
- Dat is snoode laster, zei de vrouw, Everard is de zachtmoedigheid en de goedheid zelve.
En toch is hij een moordenaar zei de vreemde met bitsen
nadruk.
— En wie zou hij vermoord hebben ?
- Zijne eigene moeder !
— O gruwel welke lastering !
- Geene lastering, de beschuldiging wordt door verscheidene
getuigen staande gehouden en door de eigene broeders van den
moordenaar bevestigd.
Nooit zal ik gelooven dat Everard aan dergelijk schelmstuk plichtig is, zei de vrouw, al de kracht die haar overbleef
in doze bevestiging leggend.
Sprak hij u nooit over zijne moeder ?
- Toch wel.
— In welke bewoordingen ?
— Steeds met blijken van de hoogste achting en de grootste
kinderlijke liefde.
— Ook in de laatste tijden ?
Ja, nooit kwam een oneerbiedig, woord over zijne lippen,
al scheen hij oak bedroefd over het inzicht zijner moeder een
tweede huwelijk aan to gaan.
— Ha ! hij sprak u over dat tweele huwelijk ?
- Iedereen sprak er over
- Heeft hij u nooit gezeg 1 dat hij wensehte dit huwelijk te
verhinderen ?
- Nooit. Overigens ik zou mij nooit veroorloofd lfebben op
dergelijken gemeenzamen toon met Everard te spreken. Hij was
onze weldoener en ik had alleen woorden van dank voor hem.
— Hij wist dat gij door de bevolking beticht werd Oheime•
dranken tebereiden en kruiden te kennen, die sons de vreeselijk-
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ste uitwerksels ten gevolge hebben. Sprak hij u nooit van dergelijke dranken of kruiden ?
— Everard is te verstandig om aan dergelijke ongerijmde
vertelsels geloor to hechten.
— Bedenk good wat gij zegt ; zoo hij u ooit een wooed gerept
heat over die kruiden, dan zijt gij gered, clan wordt` gij aan
uw kind wt'ergegeven : dan ontvangt gij daarenboven eeie sons
gelds die u toelaten zal de streek te verlaten en ergens
een argelegen oord uwe verdere levensdagen in rust en vrede te
slijten en uw kind eene achtenswaardige plaats in de wereld te
bezorgen.
— 1k begrijp a niet ? . . ..... zei de onthutste vrouw.
- Everard is koppig, verhard in de boosheid. Ofschoon hij
reeds op de pijnbank gelegd, werd weigerde hij bekentenissen to
doen.
— Maar als hij onschuldig is ? en hij is onschuldig ! riep de
vrouw.
— Hij is plichtig Doch, al heeft het gerecht nog zoo verpletterende getuigenissen tegen hem, zoo wenscht het toch, uit
overmaat van toegevendheid, dat er eon nog overtuigender bewijs van zOn afgrijselijk schelmstuk geleverd worde. Bekent gij
dus dat hij bij u om een dier geheimzinnige dranken of kruiden geweest is
- Genoeg zei do vrouw met afs gij verlangt van mij
dat ik Everard valschelijk beschuldige zijne moeder to hebben
willen vergiftigen, dat ik onzen weldoener, hij, die mijn kind
van den hongerdco redde zou op het schavot brengen. . .
- Daarop komt hij toch, grinnikte de verschrikkelijke man.
- Gij zijt een duivel in menschengedaante, riep de vrouw vol
arschuw, ga weg van mij.
- Denk aan uw kind, antwoordde de man.
- Mijn kind zou mij vermaledijden indien het vernam ten
welken prijze ik hem mijne moederlijke hulp teruggaf. Overigens
de verklaring, die gij van mij verwacht, ware mijn eigen vonnis
uitspreken.
't Ware bekennen dat ik waarlijk heksendranken bereidde.
Ja, dat is het ! ging de vrouw opgewonden voort, gij zoekt
mij door cone list de bekentenis mijner schuld aan eene ingebeelde misdaad ar te lokken.
— Ik zeg u dat gij op staanden voet in vrijheid zult gesteld
worden, hernam de vreemde op een toon die ,._);issen lief dat hij
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nu Weer hoopte de vrouw over to haler. zult onmiddellijk
het land verlaten met uw zesjarig kind, dat Lich in de nabijheid bevindt en om zijne moeder schreit. Stem toe, zeg eon
woord, en ik voer u ill zijne armpjes.
— Nooit, nooit, al moest men inij de tong uit den inond rukken !
— Dan zult gij het uwe m
i vpigheid to wijten hebben wat u
to waehten staat
Ilierinede verliet de vreemde het akeliAe hol, en met _ ^ ewel(1
word de zware deur der eel toegesmakt.
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nkele uren waren verloopen sedert het vertrek van
den schurk, die beproefd had aan de arme Geertrui,
zoo heette de vrouw van- hekserij beschuldigd, eene
verklaring tegen Everard al' to persen.
De rampzalige vrouw, aangehouden op eene onbekend gebleven aanklacht, was naar de sombere gevangenis
gesleurd daags vOOr dat Everard insgelijks was aangehouden.
Geertrui lag gansch gekleed op het onoogelijke bed. Zware
zuchten ontsnapten aan hare zwoegende borst.
Plots schrikte zij op.
Zou het de akelige man zijn die terugkwam ?
Steeds nader kwam het gerucht der dof weerklinkende voetstappen in den donkeren gang.
Weer weed de deur geopond. Daar stona hij weer, de onheil-
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si)ellende man ; 1).0 was vergezeill van twee beulsknechten, die,
01) een teeken van zijn hand, naar het bed traded.
Sta op, sprak een der beide mannen, wier gelaat onler
groote happen verborgen was zoodat men zag dat het heulsknechten waren.
— O God, kerm(le (1C arme Geertvni.
— Naar de pijnbanh, grinnikte (le herd in (le monnilispij.
- Erbarmen, erbarnien, smeekte de ongelukkige vrouw, de
llan(len biddend uitstrekkend.
- Gij dwingt het gerecht lot het nemen deer uiterste
maatregels, sprak Joris, want die was het werkelijk, en gij
alleen hat uw lot in handed.
Mijn kind, mijn arm kind ! snikte de vrouw.
— Red het, en doe bekentenissen.
— Maar welke bekentenissen ? Ik weet nicts, ih ben onchuldig, onsehuldig
— Voorwaarts ! bevool Joris, die koppigheid zullen wij wel
weten to overwinnen !
— Fen smartelijk gegil Monk in de sombere eel.
De beulskneehten hidden Geertrui aangegrepen en haar met
geweld van het aizichtelijk bed gerukt.
De vier personen verlieten het onderaardsclie hok en trokken
door den gang.
een tocht, (lie mini een nut- (luurde, bereikten zij 00110
ruime, van verdiep zeer hooge kamer, waarin den lezev
insgelijks reeds hebben binnenevoerd.
't Was de kamer, waarin zich in een aohtergrond het standbeeld der IlizoNzEN Vitouw beyond.
Geen klacht, geen zucht kwam nog over de lippen der ongelukkige.
Teen men in de kamer gekomen was, verwijderden zicli de
beulsknechten een oogenblik, en kwamen clan met eene soort
van zware eikenhouten bank terug.
Deze bank was gootvormig rond, zoodat een menschelijk 11chaam er joist in paste. De bodem echter was eon hardltoekige
houten riggel, waae rond het lichaam gekronkeld werd zoodra
eon tandrad werd in beweging gesteld dat call het eerie uiteinde bevestigd was, zoodat het hooffl van het slachtolrer (Tat in
(lit helsche tuig gelegd . word, lager kwam to hanger (tan het
lichaam.
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De beulen grepen de vrouw en bonden haar de gekneusde
handen met hennep koorden vast.
Het slachtoffer liet hen begaan zonder een enkelen zucht te
laten ontsnappen.
— Op de pijnbank, gebood Joris met sombere stem.
Geertrui werd vastgegrepen en ruggelings op het Coltertuig
gelegd.
— Wilt ge bekennen vroeg Joris.
- Ik heb geene bekentenissen te doen, antwoordde Geertrui
met zwakke stem.
Joris gaf een teeken.
Bij middel van een Houton knevel werden de koorden om de
handen vastgewrongen met zulk onmenschelijk geweld dat . het
bloed uit de polsen sprong.
De rampzalige stiet doodsreutel uit, zoo hartverscheurend dat
men geazegd zou hebben dat in lien kreet al de maoht van
haar lijden lag szlamgetrokkén.
De beulsknechten vaagden, stom en harteloos, met de breede
mouwen van hunne zwarte tabbaarden, de bloedsprenkels al' (lie
tot op hun kleed gesprongen waren.
Joris trad andermaal nailer.
Beken dat Everard Dirix bij u geweest is om geheime dranken, sprak
De ongelukkige, die de kraclit niet moor had een woord te
spreken, schudde ontkennend het hoof d.
In de liouding waarin men haar gelegd had, kon zij nauwelijks adem halen.
Koppig en misdadig, siste Joris.
De beulsknechten keken hun meester vragend aan.
— De waterproof, sprak deze bevelend.
Een der knechten nam nu een fijn linnen, doopte het in
eene waterkruik die naast de folterbank stond en legde het vervolgens op den mond van het slachtoffer.
Een der uiteinden duwde hij vervolgens in de keel, het andere sloeg hij over de neusgaten der snakkende vrouw.
De beulsknechten namen nu de kruik, en druppel voor druppel goten zij nu water op het fijne linnen.
Naar gelang dit water in de keel en in de neusgaten drong,
werd de ademhaling moeilijker en pijnlijker tot zooverre dat
het slachiolier weldra, dreigdo to stilaen,
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Do ongelukkige vrouw deed bovenmenschelijke inspanning om
een weinig adem te scheppen.
Vruchtelooze poging !
De beulen draaiden bij elke inspanning den houten wervel
een weinigj.e nader toe, zoodat de koorden de pezen van den
pods doorsneden en tot op het been doordrongen.
't Was afsehuwelijk
Het schouwspel deed ijzen !
Men hadde zieh in een hock der hello gewaand.
Dui velen inderdaad konden met geen akeliger verfijning der-.
gelijke folteringen met weer wellustig -behagen hebben • uitgevonden en uitgevoerd !
Gedurende een uur lang werd de arsehuwelijke martelie voort
gezet.
Drop voor drop viel het water in de keel en in de neusgaten
van de rampzalige Geertrui die verscheidene malen het bewustzijn verloor.
Een draai aan de koord deed haar eater telkens weer bijkomen en ontrukte haar tevens een nieuwen kreet van smart
die echter hoe langer hoe zwakker werd.
Joris trad nader.
Hij stelde den wijsvinger op den pols der zieltogende
vrouw.
Halt ! zei hij met barsehe stem.
De beul nam de kruik weg die hij reeds gereed hield om op
nieuw water te gieten.
- Zij is te zwak om langer de loitering te doorstaan,. zei
Joris, maakt haar Loa: de « seherpe examinitie » is tot ver
bevel onderbroken.
De beulsknechten namen nu den natten dock weg the het
gelaat der gefolterde bedekte.
Zij maakten ook de koorden los en nu bemerkten zij dat het
vleesch en de pezen gansell doorgesneden waren tot op het
been.
.Len der beultn bukte zieh over het ak_elig door de smart
verwrongen gelaat der arme Geertrui en, zich daarna tot Joris
wendend, zei hij :
— Edele gestrenge heer, de examinatie is voor good afg6-

loopen.
— Wat bedoelt gij.? vroeg de aangesprokene.
Die vrouw is‘ dood.
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Dood ? zijt ge zeker van 't geen ge zegt ?
Ja, heer.
Zij veroert nog ! riep de andere benisknecht.
— Heft ze op, bevool Joris.
De twee knechten hieven Geertrui overeind.
Stuiptrekkend wrong zich het slachtoffer Bier omnenschen in
eene laatste poging, en gulpen zwart blood sprongen nit haar
mend.
Dan, zonder eehter nog do oogen to openen, stamelde zij met
Ilauwe stem doze woorden :
. erbarmen • . . . .
Mijn kind ! .
Eindelijk was ze flood !
God had haar aan de bloedhonden ontrukt.
Haar hoof(' zakte op den arm van eon der beulsknechten.
Joris knarsetandde.
Hij had nog de getuigenis niet, die hij tegen Everard Dirix
wenschtte in to brengen.
Brengt die tooverkol weg, zei hij somber en, torwij1 het
lijk door de twee duivels wel d weggesleurd verliet hij met
koortsige haast de kamer der BIZONZEN VR0-1-w.
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IIeintje Wimpello en tie
tilikti„e Franseji.

et ziet er lief uit ! Waaraehtig dat was mij daar
een slimme trek van mij, mompelde Heintje Wimpelo, en zenuwaehtig liep hij heen en weer.
.Ezel moest ik zijn om dat meisje hier binnen te lateN,
Wat gaat er gebeuren, wat gaat er om lielde van
ons Ileer gebeuren ?
Wat komt die. Joris hier uitriehten ? Een akelige vent en
wiens arm heel lang schijnt te reiken.
God, God en mijn heilige patroon, staat mij bij en rent mij
uit dezen akeligen toestand !
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Zoo spra y en bad de arme Heintje Wimpelo, die in de hoogste
opgewondenheid door de waehtkamer op en neer liep.
En die slaapkop van een Fransen, die pruik, (lie heeft
werkelijk niets geroken van Heintje's tegenwoordigheid
Het bultje zegt van neon, maar 't is zoo'n fijnaartje, zoo'n
aardig rakkertje ...... 'loch, een vlug kerelken ; en een goed
hart heeft hij ook.
Ilet kind van de arme Greertrui heell hij bij zieh in huis
genomen zonder dat iemand er iets van crehoord of gemerkt
heeft . ..... Anne Geertrui
Lou die satansche kerel van een Joris, die zijn schelmentronie steeds under de kliiizenaarspij verbergt, zich missehien natty
hare eel begeven - hebben om ? . . . • •
Heintje Wimpelo onderbrak zieh zelven plots met de Woof-den :
— Pstt, stilte, zwijgen Heintje, daar komt iemand naar dozen
kant.
Onversehillig stapte Wimpelo nit sehijnbaar kalm met gemeten stag heen en weer.
— Heintje ! klonk eene stem buiten de deur, Heintje
— He wel ?
— Hoort ge mij niet
wel.
— Doe open.
— En uw post !
Ik breng nieuws.
Heintje ()penile de deur en de dikke Fransen trail binnen.
Man, ik hoop wel dat gij niet geslapen hebt terwip ge
op wacht stondt.
— Ik begrijp niet hoe gij zoo gerust zijn Runt, Heintje, sprak
Fransen, terwijl ge weet dat de klitizenaar binnen is.
— Bah, bah, gaat ge mij met dat liedje de ooren blijven
afzagen, antwoordde lleintje, een luelitigen`JoonTaannemend, al
was , het hem ook good aan to zien dat hij op verve *na zoo
gerust niet was als hij poogde to doen voorkomen.
— Leg mij eons, ging hij voort, Fransen vertrouwelijk op den
sehouder kloppend, vat is er gebeurd tijdens « mijne bond ?>>
— Heintje ik kwam om n to zeggen dat de klitizenaar met
twee beulsknec'hten de tooverheks heeft weggehaald, antwoordde
Fransen ; ze zijn in den g rooter' gang verdwenen.
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— Anne vrouw, zuchtte Heintje, nog een slachtoffer dat onschuldig zal omgebracht worden !
— Gelukkiglijk dat de vreeselijke man niet Tangs bier teruggokomen is ! hernam Fransen, en een zucht van verlichting
ontsnapte zijne Borst.
zei Heintje, we
— Nu, dat Ron mij al heel weinig
zijn immers in regel !
- Ja, m.ij bunt ge dat wel vertellen, hernam de dikke
slaper, dat gij in (le eel van Everard Dirix gegaan zijt om
hem van meer dichtbij to bewaken, maar mijn broeder Joris
zou zich daarmede niet vergenoekd hebben, en ik raad u aan
eene meer waarschijnlijke reden voor uwe afwezigheid to
zoeken.
Zeg mij dan eigenlijk eerst alles wat gebeurd is, zei
Heintje van Loon veranderend.
— Gee zijt een brave vent en 1k zal u dan insgelijks van alles
op de hoogte brengen.
- Heintje, Heintje, wat is er aan de hand ? riep Fransen, ik
sidder en beef !
- Allons, gnat ge weer beginnen kinderachtig to worden ?
vertel eons spoedig op hoe alles is toegegaan.
— Wel, ik was zooeven een weinig ingedommeld, toen ik plotselings opschrikte door een stil geklop op het vensterken.
Dadelijk spring ik overeind, maar op hetzelfde oogenblik gooit
ge mij een straal water in den nek Dat was overdrovene gekscheerderij, en . ..... . •
Maar, mijne beste dikke Fransen, zei Heintje Ltchend, ik kon
u antlers niet wakker krijgen
Hij wachtte zich wen to verklaren dat hij het niet was die
aan deze waterkuur schuld had, maar wel Ileinke zooals
doze hem verteld had.
— Verder, zei Heintje Wimpelo.
— 1k spring overeind en ik zie u door de deur wegspringen.
Intusschen stond daarbuiten iemand op het vensterken to
kloppen en 'terzeifder tijd hoorde ik de stern van varier Joris die
riep en tierde om binnengelaten to worden.
Ik haastte mij aan zijn verlangen to voldoen.
Hij wilde onmiddellijk bij Everard Dirix gebracht worden.
Ik gehoorzaamde natuurlijk want ik weet welke geheirnzinnige
maeht die beer Joris bozit.
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Ik greep dus mijn sleutelbos en stapte den nachtelijken bezoeker voor.
Ik vroeg mij intussehen maar alfijd of waar gij mocht verdwenen zijn, en, ik moet zeggen dat ik inwendig niet op
mijn gemak was.
Daar komen wij voor de eel waarin Everard Dirix opgesloten zit.
Toen ik mij gereed maakie de deur te openen, veranderde
de bezoeker echter eensklaps van gedacht en hij bevool mij hem
naar Geertrui to brengen, die ongelukklge vrouw van den
boschkant Welke ik daar straks naar de kamer der BRONZEN
vitovw voeren zag.
Heintje bromde iets van « schurk en moordenaar doch
Fransen hoorde het niet.
Evenmin had hij bemerkt dat, terwip hij zijne vertelling
voortzette, Heintje Wimpele den sleutelbos had genomen en dozen
een oogenblik later weer op zijne gewone plaats gelegd had.
Verder ? zei Heintje.
- 't Was gelukkig dat Joris dien inval kreeg, ging Fransen
voort.
Gelukkig ? waarom ? vroeg Wimpelo.
- Omclat ik anders in leelijke papieren zou geraakt zijn.
- Ik begrijp niet wat gij bedoelt.
- Wat ik bedoel ? wel, dat ik den sleutel van het cachot
niet meer had !
— Man, zijf ge belonderd ? riep Heintje met komische verbazing.
- Ik geloof het, antwoordde Fransen, maar de sleutel is
weg
Wimpelo grabbehle den sleutelbos vast en begon met koortzige haast er eenen uit te zoeken.
- Zeg Bens, Fransen, sprak hij daarop, ik geloof Loch vast
en zeker dat gij door de nachtmerrie bereden waart, want zie,
hier is de sleutel van de eel van Everard Dirix.
Fransen trad nader en beshouwde met verwonderde aandaeht
den sleutel dien Heintje hem toereikte.
Hij nam daarop den hos en begon de sleutels -t6 tam
- Ja, zei hij, nu geloof ik het ook.
— Ha ha, zei Heintje.
- Ik lieb de sleutels wel twintigmaal geteld, daar waren
er altijd vijftien en dozen nacht vond ik er maar dertien.
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— Judas ! riep Heintje.
— Inderdaad, maar nu vied ik er weer vijftien !
— Tooverij, lachtte Wimpelo.
— In alle geval iets dat niet pluis is. Wij moeten daarover
rapport maken.
— Vent, -wordt ge krankzinnig, riep Heintje ; wilt ge ons aan
de galg brengen ?
— 1k wil mijn plicht doen, zei de dik.lte Fransen en . . . . • •
en zeggen dat gij den heelen nacht slapend de
wacht hield en u twee sleutels Het ontstelen !
Fransen keek Heintje beteuterd aan.
Maar gij IIeintje, gij sliept Loch niet
— Gelukkiglijk. neen.
— Dan moet gij wel weten wat er gebeurd is!
— Dat weet ik ook.
- Goddank! riep Fransen, en een zucht van verlichting ontsnapte zijne breeds horst.
— Dan zult ge ook wel weten waarom gij mij in den gang
op wacht steldet om of te spieden wat er voorvallen moest met
dien Joris.
— Nati RI rl ij k .
— En die sleutelgeschiedenis vroeg Fransen.
— Luister, zei Heintje, Fransen met den arm naar de bank
trekkend, ik wil u alley zeggen, maar zweer mij te zullen
zwijgen.
— Heintje, gij, weet dat ik van niemand zooveel hold als van
.

.....
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— Juist daarom voel ik mij aangedrongen u te verhalen wat
er van de zaak is.
— Ik luister, zei Fransen.
— 1k lag op mijne Brits na te denken, zoo begon Heintje,
over onze droeve betrekking. Het gerecht ten dienste staan, dat
is good en wel zoolang het gerecht alleen spitsboeven en ander
grauw onder handen neemt. Maar, als het zich in 't harnas
stelt om onschuldigen te kerkeren, to pijningen en to vonnissen,
dad is het gerecht geen gerecht -meer, en zijn werk Been werk
van rechtvaardigheid, maar beulenwerk.
Fransen knikte toestemmend met het hoofd.
— En op dit oogenblik zitten onschuldigen in deze akelige gevangenis, aan onze waakzaamheid toevertrouwd.

^o ^
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Gij bedoelt Everard Dirix.
- Ja, en ook Geertrui.
— Wat kunnen wij dat verbelpen, zuclitte Fvansen ; 't zijn
dingen die ons niet aangaan.
riep Heintje reehtspingend, zijt gij (Ian
Niet aangaan
geen ehristenmensch, Fransen, om zoo te spreken ?
Moeten wij in ons hart geen medelijden hebben met de arme
slachtoll iers die, onsehuldig betieht, door hardvochtige reenters
zonder degelijko bewijzen tot (le hijnbank verwezen worden.
Dat is arsehuwelijk, afsehuwelijk; -Af'seituweEjk !
( gij hebt gelijk, zeg ik niet 9 maar moeten wij,
nederige gevangenbewakers, ons met (lergelijke Bingen bemoeien ? Dat is het work der heeren. Zij bevelen, wij gehoorzamen,
Dat is joist hetgeen waarop ik peinsde had toen crop het
vensterken geklopt word.
- Waarachtig, wij hadden dat bijna gansch vergeten, riep
Fransen•
- Toch niet, hernam Heintje. — Zoo haast ik dat kloppen (?cis
hoorde, was to been. 1k had de stein herkend en vreesde
wel dat die kerel met sleehte bedoelingen kwam. 1k nam (%('n
van (le sleutels der buitendeur nit den sieuteiring, en ook (hen
van (le eel van Everard.
Daarop snelde ik weg na u eerst gewekt te hebben en haastte mij Everard to gaan verwittigen.
Tang genoeg voor te zijn en u ergens bij den
Ik hoopte
ingang te ontmoeten.
Ik zoo 1l dan wel ongemerkt den sleutel in handen gestopt
hebben of zelf zijn mede teruggegaan.
— Maar, Heintje, uwe tegenwoordigheid, hoe zoudt ge (lie
hebben uitgelegd ? weet hoe aellterdochtig die vreemde Joris
is ?
— Ileb ik het reclit niet alle wren van den nacht in gevan senis tc gaan ? vroeg lieintje. En wat kwaads zou er in
liggen dat ik (lien plieht naar behooren waarneem ?
- Goed en wel, maar ik heb u niet gezien in den gang
noel). ergens anders : waar hebt gij clan heel (len tii(1 ,gezeten ?
In de eel van Everard Dirix.
— Hemel !
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— Nu, wat zou dat, ging Heintje lachend voort, want hij
had zijn plan met Fransen. Deze moest eerst overtuigd worden
dat er volstrekt geen gevaar in lag zich bij tij en ontij in de
cellen te begeven, want hij wilde zich Fransen tot handlanger
maken. En om daartoe te geraken moest hij hem de zaken zoo
natuurlijk en onbecluidend mogelijk voorstellen.
— En hebt gij ons gehoorcl ?
— Ik hoorde u in den gang afkomen en ook een oogenbtik
voor de deur stilliouden.
1k stond op het punt de deur te openen, (loch Coen hoorden
wij duidelijk dat gij verder gingt. 1k wachtte nog een paar minuten en verliet daarna de eel 0111 naar de wachtkamer terug
te komen. Is dat alles niet dood eenvoudig ?
— Ja, voor u, maar ik vind het Loch onnoodig zich zoo
moedwillig bloot te stollen.
— Isom, kom, spreken wij daar niet verder over, alles is
good vergaan.
— Goddank
— En wat heeft Joris u verteld ? vroeg Heintje schijnbaar
onverschillig.
— Geen woord heeft hij gesproken.
— Waarom wilde hij bij Everard Dirix ?
— 1k weet het niet.
— Weet gij ook niet waarom hij zoo eensklaps van inzicht
veranderde ?
— Neen. Wij stonden reeds voor de deur der eel van Dirix
en ik stond al in mijn sleutelbos te zoeken toen hij zoo ineens
bevool naar de ce.1 van Geertrui te • gaan,
— Schurk . . . . bromde Heintje.
Zoudt ge lièver gezien hebben dat hij u bij Everard (ye_
vonden hadde ?
— Fransen, spray Heintje Wimpelo lau een pons de hand van
zijn makker grijpend, ge zijt een braaf man, gij !
— Dat is waar, antwoordde Fransen verrast over die plotselings opvellende gemoedelijkheid.
— Een man die hart heeft ! ging Heintje voort.
— Ja . . . . • •
— Die verstand heeft !
— Die moed heeft !
— He ?. . . .

TREURSPEL DER SMEDEN

603

— Die moed heeft herhaalde Heintje met stijgende geestdrift.
— 1k heb mijn land gediend, zei Fransen, niet weinig Pier
over de lofspraak van Heintje.
— En die des noods, zoo ging het wakkere ventje voort, niet
achteruit deinzen zou als het er op aankwam zijn land nogmaals
een dienst te bewijzen.
— Present ! riep Fransen, als onze genadige voort, aartshertog
van Lorreinen, mijnen arm noodig heeft, ben ik zijn man !
gij zult hem
— Braaf gesproken, braaf, Fransen !
bet best uwe verkleefdheid en uwe liefde voor uw land bewijzen door mij te aanhooren.
aanhooren, Heintje ?
Ja jongen, ik heb een plan.
- Alweer een plan ! riep Fransen ; pas toch op Heintje, dat
plannen maken zal u vroeg of laat berouwen.
— Is dat nu de moedige man die spreekt„ lachte Ileintje.
— Luister, eens jongen, als het er op aankomt den vijand
te gemoet te trekkers in 't open veld, hem vlak in de oogen
te zien, erop to kappen en te kerven, dan ben ik uw man ; maar
plannen maken, zie, daar heb ik een heiligen schrik van
Heintje.
- Luister eens wel, mijn beste Fransen, een goed soldaat
heeft schrik van niets, zelfs niet van plannen, lachte Heintje.
- Wat voort gij eigenlijk in 't schild, Heintje ?
Ik zei het reeds zoo dikwijls, er wordt hier onrecht gepleegd, onmenschelijk onrecht.
- Ge bedoelt weer Everard Dirix ?
— !Mist.
— Ik dacht het wel. Van de geschiedenis, die ge mij daar straks
hebt opgedischt, geloof ik geen woord.
Gelooft ge niet dat ik in de eel van den onschuldig betichte
was ?
— Ja, dat wel, maar om andere reden als die Welke gij opgaaft.
- Welnu ?
- Welnu, dat nachtelijk bezoek staat in verband met* uw
« plan » daarop ' zou ik durven wedden.
- Misschien wel, zei Heintje, doch daarover spreken wij later.
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komt het er op aan het gerecht to beletten eene afgrijselijke misdaad to bedrijven.
— Het gerecht eene afgrijselijke misdaad bedrijven.
- Ja, het gerecht.
— En hoe dat ?
— Door Everard Dirix to vermoorden.
— Man, man, zuchtte Fransen, bemoei u toch' in Gods name
niet met dergelijke dingen.
— En zou ik het lijdzaam moeten aanzien dat een onschuldige gemarteld en ten slotte gehalsrecht wordt om der wille
van een ander ?
— Van een ander ? Kent gij dan de moordenaars van vrouw
Cornelia ?
- Misschien.
- IIa, dat voranderd 't geval, en wie zijn die ?
- Everard alleen kan ze met zekerheid aanduiden.
— En waarom (loot hij het dan niet ?
- Oindat hij wellicht ernstige en zeer gegronde reden daartoe
heeft, ging Heintje voort.
-- 1k kan maar slecht begrijpen dat iomand zich laat folteren
en zich laat onthoofden als hij weet dat hij onschuldig is, en
daarbij nog weet wie de eigenlijke moordenaars zijn ; ja, zoo
jets gaat mijn verstand to boven
— En toch is het zooals ik u zei.
— En wat wilt gij doen ?
- Eerst zorgen dat Everard niet Langer onschuldig op de
pijnbank gelegd worde ..... •
— Hoe zoudt gij dat aanleggen ?
1k ken het goede middel daartegen, zei Heintje.
- Ik ben nieuwsgierg to vernemen welh dat middel is.
- Raadt gij 't niet ?
- Ik raad alleen maar dat gij een gevaarlijk spel speelt.
— Wat zou het ! De zelfvoldoening aan de handers van de
beulen een onschuldig slachtoffer to hebben onttrokken is mij
aangenaam genoeg opdat ilk gemakkelijk het kleine gevaar
over het hoofd zie.
— En wat is uw voorstel ?
- Dat gij mij helpen zoudt.
- Waarin ?
Heintje legde zijn mond tegen het oor van zijn makker en
fluisterde hem eenige woorden toe !
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— God ! riep Fransen, wordt gij krankzinnig !
— Volstrekt niet, mijn beste goede vriend, en 1k ben zeker
dat gij ons een handje helpen zult.
— Heintje, Heintje, speak Fransen, die naar adem te hijgen
zat, wil ik u eens lets vertellen ?
— Vertel maar op.
— 't Is eene geschiedenis die u zal doen nadenlien.
— Zooveel te beter, ik luister.
— 't Is eene geschiedenis die ik- honderd maal door mijn
vader-zaliger heb hooren vertellen, en die, echt on waar, is
voorgevailen te Brussel.
Ik begin.

(;( g
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et was in de jaren 1690.
Het land was jaren en jaren lang in oorlogen van
allerhanden acrd gewikkeld geweest. Blood stroomde
in de straten en vulde de voren der akkervelden.
Frankrijk bracht als naar gewoonte verderf en
ellende in onze gewesten.
Eindelijk ontstond eon verbond dat beurtelings al de Eurbpeesche Mogendheden toetraden. Willem van Oranje, de koningen
van Spanje en van Zweden, de hertog van Savooie, Frederik en
anderén sloten eene overeenkomst dat zij paal en perk zouden
stellen aan de heerschzuchtige plannen van Lodewijk XIV.
Koning Karel II die Coen in Spanje regeerde en de Nederlanden onder zijnen scepter hod, verleende het regentschap aan
zijn neef Maximiliaan-Emanuel.
Deze deed in 1692 zijne intrede to Brussel tot groote vreugde van al de ingezetenen,
't Was tegen den avond op een regenachtigen dag der rnaand
Maart.
De menigte drukte zich opeen in de straten door den vorste-
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lijken stoet gevolgd om in Sinter Goele aanwezig te zijn op
het Te Deum dat daar zou gezongen worden.
Op den grooten trap stonden de edelen de komst van den
nieuwen vorst of te wachten. Onder hen bemerkte men den marides gouverneur der Nederlanden de prins de Ligne, de graven
van Egmont en de Merode en tal van andere adelhjke personaadjes.
Graaf Willem van Oudburg, door het gehaat om zijne
glom bekende wreedheid stond bezijden de estrade, omgeven
door zijne lijfjonkers. Donker en dat a was zijn blik die rusteloos
heen en weer blikte.
Men wist dat het tegen zijn dank was dat Maximiliaan in de
Nederlanden kwam, wijl hij voor zijnen oudsten zoon het hooge
ambt van Gouverneur-Generaal verhoopt had.
Daar gaat eensklaps een juichtoon op uit de menigte.
De jongv vorst komt te voorschijn.
Nu werpt de graaf van Oudburg een blik op een der jonge
lijfjonkers ; deze verlaat zijne plaats en dringt door het yolk
tot naast den trap waar de vorst voorbij moest.
Hier stonden reeds de Staten van Brabant, de Rawl van
State, de Raad van Financieen en het Magistraat der stall.
Eene viottende beweging ontstond en de wacht had moeite
het gedrang te verhinderen.
Op lietzelfde oogenblik. dat Maximiliaan Emmanuel zijn volt
op de eerste trede stelde, werd hem een dolkstoot in de linker
zij toegebracht, met zulk geweld dat bet wapen tot aan den heck
ver dw een.........
Gelukkiglijk echter seliampte de stoot ar e op den malieenkolder
die de vorst steeds onder zijn zijden overkleed droeg.
De vorst werd sleclits liclltelljk gekwetst aan de heup.
— En de moordenaar ? vroeg Heintje Wimpelo.
— De moordenaar, ging F Jansen voort, was spoorloos verdwenen. Niemand had in het eerste oogenblik van verwarring
eraan gedacht zich van hem meester te maken, ofschoon verscliillende personen bevestigtien hem tusschen het y olk te hebben zien wegvluchten.
Toen de eerste oogenblikken van schrik voorbij waren, en
men zag dat de toestand van den vorst niet zorgwelikend was,
kregen de wachten bevel oniniddellijk tot de opsporing en de
aanhouding van den moordenaar over te gran.
Dat was echter spoediger bevolen dan uitgevoerd.
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Wel had men opgemerkt dat de moordenaar jong en vlug
te been was, dooh dat was ook alles.
Niemand kon uitleggen hoe hij er eigenlijk uit zag, ofschoon
een der Ieden van het Magistraat bevestigde dat het een joner of edelknaap .zijn moest wip de rijke kleederdracht hem was
opgevallen. Kost wat kost echter moest de koningsmoorder gevonden worden.
Maximiliaan Emmanuel zelf wist gbene enkele aanduiding te
geven ; hij had zijn aanvaller niet eens be merkt. En toch fronsdte hij de wenkbrauwen then men hem meldde dat de laffe
aanrander ontsnapt was.
Het Magistraat verpandde zijn vvoord dat de moordenaar zou
aangehouden worden en, inderdaad, 's anderdaags werd een
arme drommel aangehouden die door een der schildknapen van
Oudburg als de moordenaar werd aangewezen.
De ongelukkige werd gevangen genomen en in den kerker
geworpen. Op de pijnbank gelegd eindigde hij met te bekennen
dat hij schuldig was om alzoo aan zijne beulen te ontsnappen.
Mijn vader-zaliger was destijds cipier in de gevangenis van
Brussel.
Tot makker en confrater had hij zekeren Theunis Vosters die
zich even als gij, Heintje, door zijn mèewarig hart liet meeleslepen.
Hij bezocht den rampzaligen beschuldigde in zijne eel, en liet
zich overhalen zijne ontvluchting te vergemakkeljken.
Vosters had een vriend die op Oudburg in dienst was. Hij
deelde hem zijne plannen mede en vroeg hem in het uitvoeren
derzelve behulpzaam te zijn.
De vriend slemde toe en zou zich, een gestelden nacht, in de
nabijheid van het gevang bevinden om den onschuldig veroordeelde weg te voeren.
Werkelijk be yond zich de knecht van Oudburg op het afgesproken uur ter aangeduide plaats.
Vosters had mijn vader-zaliger onder een of ander voorwendsel weten te verwijderen en het gelukte hem dan ook den gevangene uit het gevang te voeren.
Then hij met den Auchteling de plaats naderde waar zijn
vriend hem afwachtte, kwam eensklaps eene bende gerechtsdienaars te voorschijn gesprongen en de cipier en zijn beschermering worden gegrepen en terug naar de gevangenis gesleept.
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De knecht van Oudburg had hem verraden.
— Wat ellendeling ! riep Heintje Wimpelo verontwaardigd uit.
— Inderdaad, hernam Fransen ; doch luister nu wat verder
met de rampzaligen gebeurde.
Het vonnis over den zoo gezegden koningsmoorder en diens
redder was spoedig geveld.
Beiden zouden gevierendeeld worden !
Na onnoemelijke folteringen te hebben onderstaan, warden
beide op zekeren morgen uit hunne cellen gehaald.
Mijn vader, ooggetuige van de afschrikwekkende strafuitvoering zijns makkers, was er zoodanig over ontsteld dat hij verscheidene dagen bedlegerig bled.
't Was op een vroegen morgen dat mijn vader in eigen persoon gelast werd de veroordeelden te verwittigen dat de beulen
hei weldra zouden afhalen
Dit gebeurde en weldra kwamen de ongelukkigen bij het
schavot dat op de groote Markt was opgetimmerd.
Op het schavot lag een groot S t Andrieskruis bevestigd, een
zwaren ijzeren staaf stond daarnevens en wat verder het kapblok.
De cipier, onder betichting van verraad jegens de justitie des
lands en als medeplichtige aan koningsmoord gevonnisd, zou
eerst terecht gesteld warden.
Men leidde hem op het schavot en stelde hem ten Loon aan
de menigte, die op de Groote Markt in hijgende spanning te
wachten stond.
De strafuitvoering ging aanvangen.
De beul maakte de handen van den gevangene los die op den
rug waren 'gebonden.
Daarna greep hij de rechterhand en wilde doze op den kapblok vastbinden.
— Dat is onnoodig, zei de cipier met zwakke, doch besliste
stem . . . . . . . .
Hij legde de hand van zelf op het blok en sloeg de minste
bewegingen van den beul Bade.
Deze nam de scherpe blinkende biji...........
Het vreeselijke waxen zwaaide in de lucht en met dof geweld
drong het snijdende lemmer in het hout...........
De hand vloog op het schavot...........
Een groom godsend blood schoot in stralen uit de doorgesneden polsaders ........
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Een large, akelig klinkende angstkreet ging uit de menigte
op.
De cipier alleen scheen in dit afgrijse101i oogenblik kaim to
blijven.
Ontzettend bleek was hij geworden, doch Been woord, Been
gil was over zijne lippen gekomen.
- Dat was, mijn ziel, een forme kerel riep Heintje Wimpelo
vol bewondering.
— Ja, mijn varier heeft mij altijd gezegd dat hij nooit een
man van zulke buitengewone wilskracht gekend heeft.
De beul wilde vervolgens het bloed met eel-) linnen doek
stelpen.
— Laat zijn, zei de veroordeelde, 't zal des to spoediger
argeloopen zijn.
Hij verbleekte eehter.
Ondanks al zijn moed waren de pijnen die hij doorstond zoo
ijselijk en de hoeveelheid bloed die hij verloor zoo groot, dat
men ieder oogenblik vreesde hem to zien bezwijlien. 't Was
-sleehts met inspanning van al zijne wilskracht dat het hem
gelukte op de been to blijven.
Eensklaps werd hij door een beul en dienstknechten vastgegrepen en op het kruis uitgestrakt, derwijze dat elk der lichaamsdeelen op een der vier dwarshouten, in vorni van eene X, to
liggen kwamen.
Armen en beenen werden stevig op de riggols bevestigd ..... .
De beul, een kerel die gewis hart noch gevoel hebben moest,
greep de zware ijzeren Stang, zwaaide ze met beide handen omhoog en liet ze dan met al het geweld zijner reuzenkrachten
op een der amen van den ongelukkige neerploffen.
De arm word als stroohalm verplefterd.
't Was de arm, die reeds to voren van zijne hand beroofed
geworden wags als medeplichtig aan moordaanslag op een persoon
van Koninklijken huize.
Een dofde zucht trilde lang over de lippen van den zieltooiende.
Eene rillig van afgrijselijke foltering drong den rampzalige
door' 't merg zijner beenderen.
't Schouwspel was afschuwelijk !.......
De menigte, stom van ontsteltenis en afgrijzen, was oogge-
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tuige van de onmensclielijke folteringen, zonder dat eon slier
duizejiden menschen den mood had de verontwaardiging lucht
to geven die in &ler harten gloeide.
De vrees voor de lielsche wetgeving van lien droeven tijd
rnaakte alien laf.
Onda' nks de hennep ho p rden, waarmede het slachtoffer op
het kruis gebonden was, werd zijn lichaam door verschrikkelijke struiptrekkingen aangegrepen.
Nochtans, het zachte gekerm van den rampzalige word steeds
ilauwer en onduidelijker.. .....
Het bloed vlooiede altijd aan uit de wonde
Drie gelijksoortige slagen met de ijzeren stang verbrijzelden
heurtelings den anderen arm en de beide beenen.
Bij den laatsten slag was het zuchten van het slachtoffer om
zoo te zeggen onhoorbaar.
De oogen, reeds half gebroken, vielen dieht. IIet hoofd werd
wit als marmer, daarna olijfkleurig geol. De tanden klapperden
op elkander eene laatste stuiptrekking deed de lippen trillen en
toen was het arme slachtoffer eindelijk uit het lijden verlost.....
Wat helsche beulen, riep Heintje.
- Wat afgrijselijk lot, hernam Fransen. Nietwaar dat hij
•
wel dwaas en onzinnig handelen zou, degene, die
zich in de
gelegenheid stellen zou dergelijk lot te ondergaan.
- Ik meen het antlers. zei Heintje.
Dwaasheid, dwaasheid herhaalde Fransen bedenkelijk het
hoofd schuddend.
— Het ware lafheid den onschuldige aan het verschrikkelijkste lot over te laten wanneer men hem redden kan, zei Heintje,
en, weigert gij mij te helpen, dais ... ..... .
— Wees zoo voortvarend niet, bid ik u, speak Fransen hem
in de rede vallend, mijn verhaal is nog niet ten einde.
Nadat ook de ijselijke strafuitvoering van den tweeden veroordeelde op dezelfde wijze was voltrokken, verliet de menigte in
sombere stilzwijgendheid de Groote Markt.
Beide slaclitoffers bleven liggen op het scliavot, door cone
sterke wacht omzet
Tegen den avond kwam de beul met zijne knechten terug om
zijn ijselijk werk te voltrekken.
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De beul beklom het schavot, een scherp snijdend lemmer in
de hand. Zijne helpers droegen alien lange puntige ijzeren stangen. Hij zelf maakten de sipder van het schandhout los, en begon
toen met duivelsche landigheid het lijk te vieren deelen..........
Eene toorts, wier bloedroode flakkerende vlam dit afschuwelijk tooneel verlichtte, werd door een der beulsknechten vastgehouden.
De beul sneed eerst 'het hoofd of ; daarna de amen en eindelijk ook de beide beenen.
De knechten stonden akelig grijnzend in den rooden gloed der
fakkel, het schromelijke bedrijf van hun meester gade te
slaan.
Toen er van het verpletterde en gefolterde lichaam niets
meer overbleef als een vormlooze romp, werd deze in een
groot ruw laken gewikkeld.
De ledematen werden op de puntige ijzeren stangen bevestigd
en op de vier hoeken van het schavot gesteld, waar de verontwaardigde bevolking ze daags nadien konden aanschouwen.
Ziedaar, Heintje, zoo besloot de dikke, goedige Fransen
ijzingwekkend verhaal hoe het met lien edelhartigen menschenvriend afliep.
't Moge mij nog erger vergaan, riep Heintje ; ik heb Roze
Kate mijn woord verpand en ik zal dat houden.
Everard Dirix zal............
Zwijg, zwijg, in Gods naam zwijg ! riep Fransen verschrikt terwiji hij luisterend den hals rekte.
Ook Heinke luisterde met onrustige ver wondering naar een
eigenaardig tikken op de deur.
Wie was dat ?

.4.5.717
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He twee Weezen en hun kind

et hart verkwikt, bijna opgeruimd en vroolijk had
Roze Kate het sombere gevang verlaten ! Zij had
haren Everard gezien en gesproken, hem mood ingegeven, hem de verzekering harer liefde hernieuwd !
En Heintje Wimpelo had haar te helpen in het
verwezenlijken van haar plan, Everard te overhalen (le waarheid te verklaren, de schuldigen aan te klagen en bled hij in
zijn al te edelmoedig stilzwijgen volharden, hem door list aan
zijne beulen te onttrekken.
Heinke Haas, het brave bultje, liep opgewekt aan hare zijde.
Stilzwijgend vorderden zij met versnelden stap door de kronke lende paden van het Zonie'enbosch dat Heinke in al zijne bij-
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zonderheden kende en waarin hij blindelings den weg zou gevonden hebben.
- Heinke, brave beste man, hoe zal ik u ooit dankbaar
genoeg kunnen zijn voor al hetgeen gij voor Everard en voor
mij zelve doet, zoo sprnik het meisje nadat zij eene Boos geloopen hadden.
- Och, Roze Kate, zoo gij wist hoe zoet het mij is aan u
de schuld te betalen die ik jegens uwe arme moeder-zaliger
heb aangegaan
- Mijne moeder ? vroeg Roze met ontroerde stern.
- Ja, God hebbe hare schoone ziel, hernam Heinke, zij heeft
veel te lijden gehad van de booze menschen en Loch bleef Naar
hart steeds even onuitputtelijk good voor hare medemenschen.
Gij waart nog een klein, hulpeloos wichtje en had er geen
besef van, Roze, hoe slecht en boosaardig soms de .menschen
zijn kunnen, toen ik in de gelegenheid kwam de edelmoedige
menschlievendheid uwer brave moeder te schatten.
1k was in dienst van pachter Behrens op de Ternpelhoeve
waar ik de schapen hoedde :
Telkens ik met mijne kudde voorbiij het dorp dreef, gooiden
de jongens met steenen en stokken naar den kleinen, ongelukkigen schaapherder en riepen : bult bult achter hem.
Dat griefcle mij diep en bracht mijn hart aan 't koken van
woede.
Doch ik was tenger en zwak en beyond mij zoo hulpeloos
alleen tegenover de stoute bengels dat ik er geen oogenblik
zou hebben durven aan denken mij tegen hunne deugenietenstreken te verzetten. Zekeren dag echter maakten zij het zoo
bout (tat ik mijn trouwen spits op hen aanhitste. Da hoed
halite een der stoutsten in de bil, oogenblikkelijk echter versarikte ik over rnijne cigene stoutheid en ik riep spits terug
terwij1 de jongen — 't was de noon- van den schout — huilend
wegliep.
De andere knapen echter werden nu nog woedender dan te
voren en smeten nijdiger dan ooit.
Een. steen -trof rrlij aan het voorhoofd en veroorzaakte
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eene gapende wonde waaruit het bloed in dikke roode strepen
over mijn gelaat vloeide.
Ik gaf daar echter geen acht op, maar dreef mijne schapen
voort zoo snel ik kon.
Daar kwam een dikke steen, met krachtige hand geslingerd,
en trot' een der loopende schapen tegen den achterpoot die gebroken word.
Blatend sprong het arme Bier nog eenige stappen voort, en
legde zich dan op den kant der baan.
Nu vloten de bengels schielijk weg en ik nam het gekwetste
schaap in mijne armen en tiroeg het met de grootste moeite op
mijne sclfouders naar de Tempelhoeve.
De sellout was er reeds voor mij aangekomen, en wat te
verwachten was dat gebeurde natuurlijk : de pachter joeg mij
op staanden voet weg.
Daar stond ik nu, alleen en verlaten met mijn armzalig
pakje in de hand, niet wetende waarheen ik mijne schreden
richten zou.
Treurig volgde ik den landweg naar het woud, zonder
eigenlijk te weten waar ik dien avond mijn hoofd zou neerleggen.
Bloedverwanten had ik niet kennissen of vrienden evenmin.
De wonde aan mijn hoofd begon te branden en ('.ecd mij hevig
pijn. Weldra werd ik door eene hevige koorts aangefast e
moedeloos liet ik mij op den kant der baan w\erzijgen.
Hoe lang ik daar gelegen had west iii niet.
Eensklaps echter werd ik opgetild.
Ik opende de oogen en zag eene vrouwelijke gedaante (lie
mij trachtte overeind te zetten.
De vrouw, wier goedaarige oogen vol bezorgclheid op mij ge-2
waren, sprak mij aan°_Op een Loon die mij zoo innig wel
deed in mijn hart, dat ik mij aanstonds veel beter 'voelde. ZOO
zou mijne arme moeder zaliger, die ik nooit gekend heb, ook
gesproken hebben, docht mij.
Ik bemerkte nu dat er naast mij op het gras een kindje was
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neergelegd.
Dat kindje waart gij Roze Kate, die vrouw was uwe brave
moeder.
Toen zij zag dat ik allengskens tot het bewustzijn terugkeerde, liep zij vlug weg en kwam eenige minuten later terug met
eene kom frisch water dat zij aan de Keizersbron geput had,
liet mij eerst eenen thug drinkers en waschte mij daarna het gelaat met het verkwikkende vocht.
Ik voelde mij nu spoedig veel peter.
— Wat is er u toch overkomen, mijn goede jongen ? vroeg de
brave vrouw vol bezorgdheid.
1k vertelde haar mijn wedervaren.
— En waarlieen gaat gij nu ? vroeg zij verder.
— Ik weet het niet.
— Kom, zei ze, en haar kindje opnemend, vatte zij mijne hand
en bracht mij in haar eigen huisje, dat huisje welk later door
afschuwelijke boosaardige menschen.........
Doch Roze, zoo onderbrak Heinke Bult zicli zelven Coen hij
zag hoe het meisje droevig gestemd word, laten wij die sumac1 herinneringen varen.
Uwe goede moeder hield mij verscheidene maanden bpaar,
zocht zoolang tot zij eene plants voor mij gevonden had en bracht
mij daarna op zekeren dag bij den barbier Blonden to Brussel
in do leer.
Daa,r leerde ik mijnen stiel en later vestigde ik mij te Auderghem.
Ili. heb uwe lieve moeder zaliger eenige dankbaarheid beloofd,
en thans neem ik met vreugde de gelegenheid te baat om die
schuld van dankbaarheid aan u te betalen.
Al sprekende waren Roze Kate en Heinke Bult het dorp genaderd.
— Ik moet u thans eene bekentenis doen, hernam Heinke Bult
-- Eene bekentenis ?
— Ja eene zeer gewichtige bekentenis.
— Gij maakt mij nieuwsgierig.
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Luister
Het voorbeeld, mij door uwe goede moeder zaliger gegeven,
heb ik willen volgen.
Ongelukkiglijk heb ik aan de brave vrouw-zaliger, gedachtenis, nooit anders dan in woorden mijne dankbaarheid kunnen
betuigen.
Ik was een zwak en hulpeloos wezen, en was reeds gelukkig
wanneer ik door de menschen ongehinderd gelaten werd. Gij,
Roze, werd door moeder Cornelia in huis genomen. Al west ik
dat deze u lief had ads haar eigen kind, heb ik toch gewaakt over
dag en nacht.
Ik sloop rond de smishoeve, volgde u in het veld wanneer
gij uwe schapen dreeft, en eerst wanneer ik overtuigd was dat
u geene gevaren meer dreigden, voelde ik mij gerust gesteld.
Gij groeidet op, word kloek en stork.
Everard..... helaas waarom tool) zijn de goeden allen zoo ellendig, zoo diep ongelulddg werdt uw vriend, nw beschermer.
En in mijn hart kwain zulke diepe dankbaarheid, zulk stork
gevoel van erkentenis voor den goeden jongen, dal ik voor hem
mijn leven zal opofferen, zoo 't noodig is. Ja, Roze Kate ! riep
het bultenaarken vol vuur, wij zullen hem redden !
- Dank, Heintje, (lank voor die oprechte genegenheid welke
gij ons betoont.
- Neen, Roze Kate, ge moot mij niet danken, ik betaal cone
schuld, anders niet.
Luister echter verder, want ik ben van mijn verhaal min of
meer afgedwaald.
— Kent gij Geertrui van den boschkant ?
Everard sprak er dikwijls van, en 't schijnt eene goede, brave
vrouw to wezen, die door ongelukken en rampspoed ten onder
cFebracht werd.
— Nog een Bier verstootelingen, door het menschdom misacht,
zuchtte Heintje ! En hij dacht, de brave ziel, aan Judde-Marie
wier geschiedenis al even jammerlijk was als die van Geertrui.
- Arme vrouw zuchtte hij, acme vrouw
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— Is ze ziek ? vroeg Roze, die niet scheen te weten dat ze
aangehouden was.
— Erger, antwoordde Heintje.
- Dood ? vroeg Roze.
— Dan ware ze ten minste gelukkig en van de gruwelijke
martelingen onttrokken welke haar te wachten staan.
- Naar wat gebeurt er dan met haar ?
— Och, Roze, wat is er met onzen amen Everard gebeurd !....
— Aangehouden ?
- Ja.
— En waarvan wordt ze bes6huldigd ?
— Van de dwaaste en ongerijmdste dingen.
Ik zon niet weten waaraan zich de arme vrouw zou hebben plichtig gemaakt, sprak Roze Kate.
— Hare misdaad bestond alleen in het domme brein harer
besehuldigers.
— wat legt men haar dan ten laste
— De zwarte kunst te beoefenen, zei Heintje met gesmoorde
stem.
— Van tooverij dus ? vroeg Roze Kate, en hare stem beefde.
- Ja.
— Arme, arme vrouw, ging Roze voort, en het meisje pinkte een traan weg. Zij dacht aan hare cigene ongelukkige moeder
en aan haar rampzalig einde.
- Ja, arme vrouw, en arm kind, zei Heinke.
- Inderdaad, Everai d sprak mij van het wichtje der arme
Geertrui, zoo onderbrak Roze wat is er van het ongelukkige
kindje geworden ?
- Kom, zei Heinke en hij greep Roze Kate N de hand.
Spoedig hadden zij nu het huisje bereikt waarin Heinke Haas
zijn nederig bedrijf uitoefende.
Alles in 't dorp lag nog in de grootste rust, al begon de morgendschemering ook reeds door de wolken te broken.
Heinke opende de deur en bracht Roze Kate door den barbierswinkel naar een achterkamertje. Hier school het bultje de
gordijnen van een eenvoudig dock zindelijk bed ter zijde, waarin
een vierjarig meisje gerust en zachtjes sliep.
— Dat is het kind van Geertrui, zei Heinke ontroerd, aan
haar zal de schuld van erkentenis betaald worden door mij
jegens uwe moeder-zaliger aangegaan.
Roze Kate keek eerst langen tijd naar het blonde kopje en
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blikte dan Heinke Haas aan met een blik die zeide hoe hoog
zij zijn edel hart schatte.
— En gij hebt het kind opgenomen ? Heinke, vroeg ze na
een poos.
— Ja, ik heb het niet kunnen aanzien dat dit arme wichtje
van deur tot deur ronddoolde en in het Godshuis zou zijn
terecht gekomen.
— Geer mij uwe hand, Heinke, sprak Roze.
Heinke deed zooals het meisje verlangde.
- Gij zijt een brae ell rechtschapen man en g0 hebt een
good hart. Ik moet it Miter om eene gunst verzoeken.
- Spreek, Roze.
— Hoe heet de kleine ?
— Clara.
Welnu, laat de kleine Clara dan uw en mijn kind wezen;
laat toe dat ik u helpe en bijsta, om de kleine to verplegen en
to verzorgen, tot zoolang het aan zijne ongelukk!ge moeder
teruggegeven worde.
Aangenomen, zei Heinke. De kleine Clara is this ons kind.
— Het kind der twee weezen zei Roze Kate.
Na een kus op het hoofdje der kleine slaapster to hebben gedrukt, verliet Roze Kate de woning van Heinke Haas om naar
de smidshoeve terug to keeren.
Het begon allengskens aan lichter to worden, en reeds zag
men in het Oosten eene vuurroode street), die de opkomst der
zon aanduidde.
Met vluggen stap liep Roze door het dorp en bereikte zij onbemerkt het sombere huis waarover in de laatste tijden zooveel
jammer gekomen was.
Heinke Haas vergezelde Naar nog een eind wegs.
Bij den kruisweg achter de kerk echter bled hij achter. Roze
Kate hop alleen voort en verdween weldra achter den hoek der
oude kerk.
Toen ging Heintje met langzame schreden naar zijn huizeken
terug.
Twee oogen gluurden hem nu van uit het struikgewas dat
langs de baan groeide, dock Heintje had daar geen vermoeden.in.
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acob........ Jacob........ sprak iluisterend eene angstige
stem.
- Wat is er ?
- 't Is zoo drukkend benauwd op slit kamerken.
is mij ook zoo
- Zet het venster wat open,
zwaar to moede.
- Ik heb nog geen oog kunnen toe (then van den ganschen
nacht 't schijnt mij altijd dat .....
— Nu wat ?......... gromde Jacob ontevreden.
- Dat Haar geest hier terugkomt.
- ......... zwijg, zwijg
Eene geruime pons hoorde men in het kamerken niets meer
dan het afgebroken zuchten van twee zwaar hijgende borsten.
't Was in den nacht na het vreeselijk verhoor.
De twee brotTs hadden met niemand een woord gewisseld.
Op de rekening der droefheid, die hun hart bemeesterde bij
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de herinnering aan 't afschuweltjke misdrijf, werd die argetrokkene stilzwijgenheid geschoven.
Walkiers echter piste de ware oorzaak.
Zij zijn benauwd lien zelf to verraden, bromde
0 ! die rechters, dat gees hunner op hunne boerengezichten de
bekentenis der ijselijke moord gelezen heeft !... ...... Zijn ze dan
blind ? Of willen ze de waarheid niet kennen 1k zal een oog
open houden, hen bespieden, hunne minste woorden, hunne
kleinste wegen nagaan ; want Everard is onschuldig : zijn de
moedermoorders!
En Walkiers werd nu zoo somber pn afgetrokken als Jacob
en Simon.
't Nerd avond.
De tweelingsbroers gingen a naar hun kamerken.
Walkiers trachtte Roze Kate cooed in to spreken en haar tot
liopen te brengen.
't Meisje nam zijne woorden in clank aan, zonder geestdrift
echter. Dat vi gil Walkiers op.
- Zij mistrouwt mij, mompelde hij, toen het meisjc insgelijks haar kamerken had opgezocht.
Dat moet veranderen. Mergen ga ik bij onzen braven Beer
pastoor.
zal mij raad geven.........
- Ja, ja ..... wie woof, zei Walkiers, in zich zelven voortredeneerend, of Everard niet spoediger vrij zijn zal als we denken....
Ileinke Bult heeft mij verteld van zijn zonderling we(lervaren
op een nacht dat hij van Tervueren kerinis heeft
de geheiine onderaardsche gevangenis bezocht ..... 1'0 zou ons
kennen van dienst zijn..... Morgen ben ik bij hem !
Terwip de brave - Walkiers alzoo peinzend en in zich zelven
sprekend en overleggend hoe hij best tot Everard's bevrijding
werkzaain zijn kon, en in rustelooze gejaagdlieid door de huiskamer heen en weer stapte, waren de moodermoorders aan 't wisselen van sombere gepeinzen.
— Jacob, sprak in de kleine slaapkamer Simon tot zijn broer,
zou hij gevonnisd worden ?
- Daaraan is niet te twijfelen.
- Zoe hij ons niet verraden
- Neen ; want clan had hij het vandaag gedaan ; hij zal
zwijgen. Ook is het voor hem niet dat ik het meeste schrik heb.
— Voor Wien is het clan ?
- Voor u !
- Voor mij ?
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— Ja, voor u, gij zult ons verraden door uw domme vreesachtigheid. Men zal het u aanzien dat gij iets op den lever
hebt, dat gij niet recht in uwe schoenen loopt. Reeds heb ik
opgemerkt dat Walkiers ons gadesloeg en ons aankeek op eene
wijze die mij het bloed aan 't koken bracht. Wee u, Simon, zoo
wij door uwe schuld in verdenking komen, want, al waart gij
tienmaal mijn broeder, ik sloeg u toch de hersens in!
— Ge zijt wel vriendelijk, gij.......
— Ik wil u alleen maar waarschuwen en ik zet u aan die
waarschuwing niet in den wind te slaan ; want, ik zweer het u :
ik zou mijn woord houden.
— 0, daaraan twijfel ik niet Gij hebt wel uw eigen moeder
kunnen vertu.......,
Een dof gerochel . was de voortzettin'g van Simon's meening.
Jacob had hem bij de keel gegrepen, en, onder het uitbraken
van de afschuwelijkste vloeken en verwenschingen, schudde hij
Simon heftig in het bed been en weer.
— Laat los, laat los, smeekte Simon, die zich vruchteloos aan
de ijzeren vuisten van zijn broer trachtte to ontwringen.
Jacob was vreeselijk om aan te zien : hij schuimbekte en zijne
met bloedaders doortrokken oogen puilden akelig uit hunne kassen.
Toen hij zag dat Simon bijna stikte liet hij los.
- Kerel, dat zult ge mij vroeg of laat duur betalen, vloekte
deze zoohaast hij vrij was !
— Ik ben uw man, waar en wanneer ge wilt ! Ik herhaal u
nu nog eens dat ik u de hersens insla als nog een woord
uit uw mond komt dat ons in verdenking brengen kan.
— Wij zijn hier toch immers alleen, zei Simon nu weer kalmer, en 't is toch de waarheid dat...........
- Zwijg, sprak Jacob op zulk een Loon, dat Simon het geraadzaam oordeelde niet aan te dringen.
- Ik zal zwijgen, sprak hij na een oogenblik, maar
E verard ?.........
— Lai ook zwijgen.
— Maar als zij hem folteren, zal hij dan de waarheid niet
zeggen ? zal hij niet bevestigen dat hij ons uit hare kamer
heeft zien vluchten.
- Hij zal niet en nog, al zou hij, wie zou hem gelooven ?
Welke bewijzen heeft hij
- Ja, 't is waar bewijzen heeft hij niet.
— Welnu dan, hood u (Ian kalm en laat ons slapen.
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— Slapen, kunt gij slapen ?
— En waarom niet Morgeu moken wij vroeg aan werk.
Goeden nacht.
Een half uur later lag Simon nog altijd even rusteloos liet
bed om to woelen.
— 1k hoor nog iemand in de huiskamer, zei hij wie zou
dat wezen ?
— Ik hoor niets, zei Jacob ongeduldig, laat ons slapen.
— floor ! drong Simon aan ; daar is ieinand beneden zeg
ik.
— Nu, wat zou het dan nog! 't Zal Walkiers zijn of een van
de knecliten.
— Als het gerecla eens kwam om ons aan te houden !
— Doinme laraard, bromde Jacob.
Weer verliep een boos.
Nu was het Jacob die verschrikt opsprong.
— Hoe laat is het ? vroeg hij.
- Ik heb het over een poosje elf wren hooren slaan, zei Simon
ge]aagd : wat is er ?
- Hebt gij geslapen ?
Neen, en gij ?
- Ik was even ingedommeld en ik zal gedroomd hebben.
- Wat droomOet gij
— lk meende de deuren beneden to hooren open en toedoen.
— Het gerecht......
— 1k zeg u dat liet slechts (lroomen was. Hebt gij niets
gehoord ?
Op dit oogenblik hoorde men duidelijk liet kraken eener deur.
— Daar is lets In huis, riep Jacob en hij sprong het bed flit.
— God, wat gaat ons overkomen ?
— Bjijf gij gerust hier tot ik terugkom fluisterde Jacob ; ik
ga zien wie beneden nog zoo laat in huis rondloopt.
— Wilt ge mij hier alleen laten, stotterde Simon.
— Wilt ge never naar beneden gaan, doe het ; inaar spoed !
— Neen, dan blijl*ik nog lieveo hier. Zoo het toch de gepechtsdienaars eens waren !
Jacob antwoordde niet meer. llehoehaam opende hij de deur
en luisterde.
Beneden was nu weer , alles rustig en, stn.
Walkiers had zijn kamerken opgezocht en was bij zijn bed op
(len stroomatten stool gaan zitten.
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Iliij ook had het kraken der deur gehoord.
Hij stond op van zijnen stoel en luisterde.
Zijn bed stond op het kelderkamerken achter de keuken.
Jacob en Simon sliepen boven Roze Kate, in een der twee
kamerkens van het gelijkvloers, achter de huiskamer.
't Was langs dien kant dat Walkiers gerucht gehoord had.
Behoedzaam ging hij de drie treden af, kwam in de keuken,
opende de deur, die op den gang uitgaf, en strekte luisterend het
hoofd.
Niets verroerde.
Walkiers zag niet dat de deur, die den zolder van den trap afsloot en welke zich in de diepte van den trap be yond, insgelijks geopend was en dat, op de onderste trede, eene zwarte
gedaante roerloos tegen een der deurstijien gedrongen stond,
met ingehouden adem luisterend naar hetgeen voorviel.
Walkiers trad in den gang stiet de deur der huiskamer open
en trad binnen. Een oogenblik later echter kwam hij reeds
weer terug
Hij ging door den gang naar de 'voordeur en bestadigde dat
de grendel weggeschoven was en dat de deur enkel met de klink
gesloten was.
Hij trad op het neerhof, keek in alle richtingen over het err,
doch ontwaarde Riots dat eenig onraad verried.
Walkiers ging dan ook spoedig terug binnen, sloot de deur,
school den grendel ei'op en ging recht naar zijn kainerken waar
hij weer gedachtenvol op zijn stool viol.
De zwarte gedaante in de zolderdeur was verdwenen.
- Hewel vroeg daarboven een gejaagde stern, wat was er ?
- Niets.
— Jacob, maak mij niet ongeruster dan ik reeds ben en verberg mij de waarheid niet. Wat hebt gij beneden ontdekt ?
- Ik zeg a niets : 't was Walkiers die nog door 't huis
aan been en Weer loopen was.
't Moet bij middernacht zijn : wat doet hij zoo laat in huis ?
- 1k weet het niet, maar dien Walkiers moeten wij in 't
oog houden.
- Oom Cornelis heeft ons altijd gewaarschuwd.
- Laat ons slapen.
Hebt gij Walkiers aangesproken ? vroeg Simon na een poos
andermaal.
- Neen. Slaap nu.
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Maar Jacob had goed zijn medeplichtige aan te zetten tot
slapen, 't was vergeefsche moeite. Hij zelf kon rust noch chum
vinden en lag, angstig luisterend, roerloos op zijn bed uitgestrekt.
't Begon reeds te « grauwen » toen de twee broc\rs er eindeIijk in gelukten in een snort van dommeling to vallen die hen
echter niet onttrekken kon aan den pijnlijken toestand van ontzenuwenden angst, waarin -Widen verkeerden.
Walkiers sliep niet en toen hij, tegen drie ure, zijn kamerken
en de smidshoeve verliet oral in de velden rond te slent6ren en
afleiding to zoeken, zag hij eensklaps, door de dorpstraat, Roze
Kate met Heinke Bult komen aangestapt.
Zonder to weten waarom, verborg zicli Walkiers acliter de
hang tegen den karat, en kon alzoo ongemerla gade slain wat er
verder gebeuren zou.
Achter de kerk nanien Roze en Heinke aischeid, en wanneer
deze laatste den terugweg door het dorp aanving, spoedde Walkiers zich dwars over het veld naar de smidshoeve, waar alles
nog in rust gehuld scheen.
130 het hekken wachtte hij Roze -Kate al', die spoedig verscheen en hevig verschrilite toen Walkiers zoo plotselings voor
haar stond,
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oeden morgen, Roze, zei Walkiers ; reeds zoo vroeg
te been ?
— God ! Walkiers, wat deedt ge mij schrikken !
— Ik ? u doen schrikken, Roze, en waarom ?
Roze Kate antwoordde niet en wilde Walkiers
voorbij.
— Roze Kate, spray de brave Walkiers nu met ontroering,
hebt gij geen vertrouwon meer in mij ?
— Waarom die vraag, Walkiers ? gij weet wel dat ik u steeds
eene oprechte vriendschap toedroeg en dat ik de uwe Moog op
prijs stel.
— Ms dat zoo is, en iii geloof u, antwoordde Walkiers, zult
ge mij dan zeggen van waar gij thans komt ?
— Ja. als gij er op staat dat te weten, zal ik het u zeggen
Jbb •
Walkiers ; want gij ook hat Everard lief
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— Was dus voor hem dat gij dezen naclit de hoeve verliet,
riep Walkiers, die zich nu plotselings het geheimzinnig gekraak
der deuren herinnerde. Hoe gevaarlijk voor eon jong meisje, bij
ontij, door de bosschen -Le dwalen !
- Gij schijnt meer van den tocht te weten dat gij u laat aanzien, hernam Roze. Gij zult dan ook wel weten dat ik niet
ganseh alleen was.
— Al is Heintje Haas een wakker ventje, hernam Walkiers,
die tevreden was aan Roze Kate te laten hooren dat hij inderdaad meer wist van hare nachtelijke wandeling dan zij vermoedde,toch ware hij maar een zwakke beschermer in tijd van nood.
— Ha, gij wist dus werkelijk dat ik met Heintje Haas naar
't gevang gegaan ben ? .....
- Neen, Roze Kate, dat heb ik wel verondersteld, maar met
zekerheid wist ik het niet. Doch, laten wij slier bij de straat
niet blijven staan praten.
Zou opzien baron ; want, 't zal niet long meer aanloopen of
de buren zijn op de been.
Goa naar do stalling ; ik zal 't erf ondertusschen eens rond
gaan om te zien of er geen nieuwsgier42,0 ooren in den omtrek
zijn ik kom dadelijk bij u.
Roze Kate deed zooals haar verzocht word. Ztj ging over het
neerhof, legde den .' doek of die hare schouders bedekte en deed
ook hare schoenen uit en verwisselde ze met eon paar klompen die in het rek, achter den bornput, -stonden.
De voordeur stond open, doch het bleek wel dat nog niemand
der bewoners op was.
Althans, niets verroei'de. Roze Kate was gelukkig op de hoeve
terug
Niemand, buiten Walkiers, had dus hare afwezigheid bemerkt
en dat gaf haar hoop on mood in !
't Was dan ook met een bijna opgeruimd gembed dat zij naar
de stalling ging om Walkiers te wachten.
Eenige oogenblikken later verseheeti de trouwe knecht.
— Ik geloof dat wij gerust mogen zijn, zei hij : al het yolk
is nog te bed.
Hij zag niet, en Roze Kate ook niet, dat er een vaalkleurig
gelaat tegen een der zoldervensters gedrukt stond, en dat een
paar glurende oogen op hem en op het meisje gevestigd waren.
Walkiers leunde tegen de staldeur en keerde de woning den
rug toe.
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Roze Kate had op een melkstoel plaats gekomen.
— Hebt gij Everard gezien vroeg Walkiers, die haast had
nieuws van zijnen ongelukkigen jongen meester to vernemen.
— Ja, zei Roze, gezien en gesproken.
- Meisje, rici) Walkiers, hoe liobt gij het aan boord gelegd
0111 tot in het gevang to gerahen
— Ik zei u reeds dat ik gisteren inorgen, vOOr de gerechtszitting, een woordeken gesproken had met een der gerechtsdienaars.
- Ja, met dat snakerige Heintjo Wimpelo, den iluitspeler.
- Een brave man, Walkiers.
— Ja, als hij jets voor Everard gedaan heeft, riep Walkiers
opgetogen, dan is het de bests man van heel de wereld
- Ik had van hem gehoord dat hij, dozen nacht, bij de poort
van 't Paviljoen to Tervueren de wacht zou zijn. Zonder hem
iets to zeggen van mijn plan, hoorde ik hem uit over de eigenlijke ligging der wachtkamer en of hij daarin alleen zou zijn.
Hij gar mij zonder argwaan al de gevraagde inlichtingen en
zoo vernam ik ook dat niemand anders dan de dilike Fransen
met hem van dienst zou wezen.
Mijn besluit stond nu dadelijk vast.
1k zou Everard bezoeken kost wat kost zou lk Reinke
Wimpelo overhalen
Toen alien dus te bed gegaall waren, stond ik op, lileedde mij
aan en verliet de smishoeve zonder door ieinand gezien of gehoord to zijn geworden.
- Gezien neon, maar gehoord wel ! zei Walkiers ; want ik
ben beneden gekomen om to zien wat er gaande was. Gij
waart Coen reeds weg ; want de grendel was van de voordeur
geschoven. Daar de honden niet gebast hebben, vermoedde
ik dadelijk dat het in elk geval goon vreemden waren die het
gerucht veroorzaakt hadden, en ik ging naar de kelderkamer
terug. Maar vertel nu eens verder, Roze Kate : ik brand van
ongeduld
Het dakvenster word op dit oogenblik even opgelicht.
Walkiers noel' Roze Kate zagen het.
— Ik liep, zoo hard ik loopen lion, ging het meisje voort,
door het Zonieenbosch naar Tervueren. Honderd maal ben ik
gestruikeld en gevallen. Aan wortels en bramen heb ik mijne
voeten bezeerd. Doch, ik liep inaar steeds verder, zonder aan
jets anders to denken dan aan Everard
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Ik kohl bij de poort van 1Paviljoen, vied de brug, het yensterken met de trailer, alles zooals Ileintje Wimpelo het mij
uitgelegd
't Viol ook alles precies lilt zooals ik van te voren overlegd
en gehoopt had.
Heintje opende mij de poort en liet mij binnen.
'Mar nu was het de zaak den gevangenbewaker over te
halen mij in het gevang te brengen.
Weet ge wel Walkiers waaraan Ileintje Wimpelo zich blootstelde met mij bij Everard te brengen ?
Zelfs gepijnigd en gevonnisd to worden, riep Roze Kate met
geestdrift.
— En toch heeft hij het gedaan ? vroeg Walkiers.
- Ja, zei Roze.
— Eon wakkere ziel, een brave kerel, zei Walkiers.
Het gelaat tegen het raam daarboven grijnsde spottend.
bracht mij, door arschuwelijke gangen, in het nog afschuwelijker hok waarin Everard zit opgesloten. 0 Walkiers
wist gij in welken ellendigen toestand ik hem heb wi'_'ergezien
Hebben ze hem gefolterd ? hijgde Walkiers.
— Afschuwelijk, afschuwelijk. !
— De lafaards !
- Everard nochtans heeft den moed niet verloren. Ilij deed
zijn best om zijne verschrikkelijke smarten voor mij verborgen
to houden, doch ik zag het aan de uitdrukking zijnei' half gebrokene oogen hoe vreeselijk zijn lijden is.
— Wat ellendelingen ! riep Walkiers andermaal, ile vuisten
ballend.
— En weten, dat hij onschuldig is.
— Ja, ja, ja ! hij is onschuldig ! riep Walkiers meer en meer
opgewonden 't is onmenschelijk een onschuldige gevangen to
houden en to folteren !
— Everard zegt de moordenaars to kennen, liernam Roze
Kate.
— En ik ken die ook, schreeuwde Walkiers zoo luide, dat
het hoofd daarboven tegen het zoldervenster zich plotseling
terugtrok.
Gij, Walkiers ? wie zijn het dan ?
- Wie ze zijn ? sprak Walkiers zijne stem smorend, wie anders
IIij boog zich naar Roze Kate, en fluisterde haat. de nthllen
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van Simon en Jacob in 't ocr.
— Hebt gij bewijzen ? vroeg Roze Kate.
— Bewijzen, neen, althans niet zulke bewijzen als het gerecht verlangt ; maar wie ze bent, die twee woestaards, die
heeft geen oogenblik getwijfeld aan hunne plichtigheid in het
afgrijselijk schelmstuk.
— Ja, zuchtte Roze Kate, dusdanig is ook mijne overtuiging ;
doch als bewijs, is die overtuiging zonder waarde. Het gerecht
wil stellige feiten.
— Maar heeft het die dan TEGEN Everard ?
— Zijn verzet tegen het huwelijk en zijne tegenwoordigheid
in de kamer onzer ongelukkige moeder Cornelia kort na het
plegen van het wanbedrijf, zei Roze Kate, worden tegen hem
aangevoerd.
— Maar als hij weet wie de plichtigen zijn, als hij bewijzen
tegen heeft, waarom spreekt hij dan niet ? vroeg Walkiers.
— Wellicht omdat hij zijne eigene broeders niet verraden
wil ! Altijd te goed, te edelmoedig, riep Roze Rate.
Daarboven, achter het raam, was weer het vale gelaat zichtbaar.
— Zkjn het zijne broeders nog, de muiters die hun eigen moeder
om hals konden brengen ! Teen, neen, Everard moet spreken :
blijven zwijgen ware eene misdaad plegen, niet jegens zicli
zelven alleen, maar jegens de waarheid, jegens de rechtvaardigheid. Een onsehuldige moet voor geen booswicht boeten.
— Al Wilde hij nu zeggen wat hij van de moord weet, hernam
Roze Kate, zoo zou Item dit Loch maar tot weinig dienen.
— Waarom ?
niet licht eene prooi lost die het eens
— Omdat het (Yereclit
b
gevat
heeft.
b
— Schoon gereclit !
— Ze hebben Everard gevangen genomen A-onder bewijzen ;
Ze hebben hem in eon akelig hok geworpen, ondanks zijne
voortdurende bevestiging van onschuld. Ondanks de getuigenissen van al de deftige bevolking van Auderghem, ondanks de
verklaring van onzen aelitingswaardigen en vereerden herder,
hebben zij hem voor de rechtbank gesleurd, hebben zij hem
gepijnigd, gefolterd, gemarteld op helsche wijze !
— Bloetilionden !
-- Hoe wilt go dan dat zij titans, op eene enkele verklaring
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van Everard, hun ongelijk zouden erkennen en hem in vrijheid
stellen ?
- Doemnis, morde Walkier, maar dan is Everard verloren
— Reddeloos verloren ja, indien wij zijne onschuld niet bewijzen kunnen.
— Maar hoe ? hoe ?
— Misschien vind ik een middel, antwoorde Roze Kate op
deze vraag, en zij deed zulks op een ZOO beslisten toon, dat
men overtuigd zijn moest dat zij een plan had.
— Welnu beproeven wij het dan samen.
— 1k zal later uwe hulp noodig hebben, voorloopig moet .ik
alleen mijn plan beproeven.
— Maar zal bet dan niet te laat zijn ?
- Misschien zouden wij er niet in gelukken Everard's onschuld te bewijzen in den korten tijd die ons misschien slechts
gegund is ; want zij kunnen Everard alle dagen op nieuw onderhooren, hem vonnissene, hem halsrechten.
- Welnu ! Gij ziet dus wel dat er onmiddellijk gehandeld
worden moet, riep Walkiers.
— Daaraan heb ik ook gedacht en wij moeten deuhalve
eerst beproeven Everard aan hunne handen te onttrekken.
— Nu begrijp ik u hoegenaamd niet meer, zei Walkiers.
Everard aan hunne handen onttrekken ? Hoe zult gij dat in
het werk stellen zoo gij er niet in gelukt zijne onschuld aan
te toonen ?
— Everard moet ontvluchten, sprak Roze liate 1)eslist.
- Een gedacht ! Ja, hij moet ontvluchten, riep Walkiers.
— Wilt ge mij daarin helpers ? vroeg Roze Kate, clan kunt ge
Everard en mij eenen onschatbaren dienst bewijzen.
— Ik ben uw man, zei Walkiers, en, indien ik eenige dies
beulen moest de hersens inslaan, zal mijn genoegen dubbel zijn.
— Zoo ver zal het, hoop ik, niet hoeven te komen, hernam
Roze Kate. Ik zal overdenken en overleggen hoe a p es moet
in zijn werk gaan. Kom dezen namiddag bij Ileinke barbier.
Zorg echter niet gezien te worden. Ik zal de schapen naar
dien kant uitdrijven en ongemerkt langs den hofkant binnen
gaan, we zullen daar afspreken wat moet gebeuren.
— Hier is mijne hand, Roze Kate. 1k ben 11W man !
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— Het vale gelaat verdween van achter het dakvenster.
Roze Kate ging in huis en begon als naar gewoonte het,
morgenwerk.
Walkiers ging naar den stal om de paarden te voederen.
Toen al de huisgenooten een uur later aan de ontbijttafel
zaten, gistte niemand wat dramatische gebeurtenissen in den
argeloopen nacht waren voorgevallen, noch welke plannen beraamd werden.
Niemand ?
En het vale gelaat von het zoldervensier ?

TWEE-EN-DERTIGSTE HOOFDSTUK.
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et was acht lire in den morgen.
Als naar gewoonte waren de tweelingbrOers naar de
smidse gegaan.
Walkiers was met de bruinen op 't veld en de
twee smidsknechten stonden elk bij een blaasbalg.
Roze Kate en Katrien waren bezig met melk al' te roomen.
Jacob en Simon draaiden en keerden door de smis, maar 't
werk wilde niet viotten.
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Simon, vaalgroen, de oogen verloren in hunne holten, wist
letterlijk niet of hij waakte of droomde.
Van het aanbeeld ging hij naar de vijlbank, nam een flamer
ter hand, wierp hem weg, greep eene tang, kortom hij ging
to werk als iemand die niet bij zijn zinnen is.
— 1k geloof dat gij beter deedt, sprak Jacob woedend, het
werk te laten staan cn er van onder te trekken, dan bier zoo
kinderachtig te staan lanterfanten.
- Ik heb geen lust tot werken.
Laat bet dan staan, vloelde Jacob, maak dat ge wegkomt.
Simon liet bet zi( .,11 geen tweemaal zeggen, deed zijn schootvel al en trad buiten de smis.
- Waarheen gait ge ? snauwde hem Jacob na.
ga nip pUp halen en doe clan een toertje door het
veld.
Jacob trad hem na buiten de smis
— Wat overkomt u toch, kerel ? vroeg hij.
— Niets. Alleen noel ik mij niet tot werken in staat, en ik
geloof waarachtig dat mij de zoldering op mijn hoofit zou vallen
indien ik niet heenging.
— Wel, ga dan, maar spreek aan niemand een woord over....
- Wees gerust, ik zal zwijgen.
- 't Zal u geraden zijn, want gij zoudt ons aan den galg
kiappen.
Jacob trad terug in de smis.
- 't Is dat verschrikkelijk verhoor van gisteren dat hem altijd
nog in het hoofd speelt, zei hij tot de knechts.
— Ja, dat laat zich begrijpen , zei Bert ; 't is ook iets akeligs
tegen zijn eigen broeder te moeten getuigen.
— Wie zegt u dat wij TEGEN Everard getuigd hebben,, stoof
Jacob op !
- Niemand zegt dat, meester, maar 't is toch natuurlijk dat
men de waarheid verklaren moet. Nu, iedereen weet immers
hoe de zaken zijn toegegaan, hernam Bert, die Jacob geen
oogenblik uit het oog verhoor, zooals Walkiers het hem dezen
morgen heimelijk had opgelegd.
— Zoo, en hoe denkt iedereen dan dat het zou gebeurd zijn ?
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— Wel, gij en Simon hebt Everard immers uit de limner van
uwe ongelukkige moeder zien vluchten. Gij hebt immers haar
noodgeschrei gehoord toen zij vermoord werd.
— Ja, dat is waar, zei Jacob. Everard was in hare kamer
en het schreeuwen hebben meer anderen dan wij gehoord.
— Ja, Koze Rate zelf heeft het gehoord en Walkiers ook,
evenals Katrien.
Was er veel yolk ? vroeg de knecht verder.
— Waarom zou er veel yolk geweest zijn ? Overigens, de
zaak werd niet publiek opgeroepen; waartoe zou het ook gediend hebben ? 't Onderzoek had immers alles bewezen.
— Hoe zag Everard eruit e
— Wat kunt gij alien toch domme vragen doen floe zou hij
eruit zien Wel gelijk gij en ik.
— Ili meende of hij er ook bedroefd uitzag.
— Om de waarheid to zeggen, ik geloof wel dat hij het nu
stork betreurt wat hij gëdaan heeft, zei Jacob ; maar 't is nu
toch te laat betreurd. 't Lai hem den kop kosten !
- Zou het ! riep de knecht.
A sa, wat staat ge daar to razen
Werken is beter ; alto, vooruit met den arbeid
— 't Is toch wreed eon brooder to hebben die ze gaan het
hoofd afslaan, zei Bert, terwiji hij eon gloeiend hoefijzer uit
het vuur trok; 't moet een ijselijk gedacht zijn.
Plezant is 't zeker niet, dat weet iedereen, bromde Jacob ;
maar waarom ook zulke schelmerijen uitzetten !
Weet ge dat ze gevonden hebben waar Everard 't mes gehaald heeft waarmede onze moeder werd afgemaakt ?
- Neen ! weten ze dat waarlijk ?
- Vermits ik het u zeg. Met mijn eigen ooren heb ik het
door den beschuldiger hooren uiteen doen.
— En van waar Wain dat mes dan eigenlijk ? vroeg de
nieuwsgierige knecht.
- Hij had het sedert mAanden reeds gekocht en lang op
voorhand geslepen en gescherpt. Daarna heeft hij het in den
grond verborgen.
— Ontzettend ! In koelen bloede dergelijke wraakroepende
moord beramen en plegen ! En heeft Everard de bewering van
den beschuldiger als waar erkend
- Wat vraag ! Hij zou toch z66 dom niet zijn dat te
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bekennen, al hield de beschuldiger het dan ook nog tien
malen vol.
— Maar, ging Bert met vragen voort, hebben zij er hem
niet toe gedwongen ?
— Waartoe ?
— Te bekennen.
— of ze hem niet op de pijnbank gelegd hebben, wilt go
weten ?
— Juist.
- Ja, maar 't schijnt dat al hun martelen en pijnigen tot
niets geleid heeft ; Everard heeft een harden kop en 't zal
moeite kosten jets uit hem te krijgen.
- Wat beweert hij dan ?
- Dat hij onschuldig is, zoo onschuldig als een pasgeboren
kind ! Natuurlijk spitsboeven en moordenaars zijn altijd
onschuldig. 't Is een oud lieken, maar spijtig genoeg, kennen
de mannen der Justitie dat liedje ook.
- Zonderling gedacht ! Lich moedwillig aan de vreeselijkste
loitering laten onderwerpen, en toch zich schuldig voelen ! die
marteling kon Everard immers voorkomen met zijne schuld te
bekennen ?
- 't Is een stijfkop, zeg ik u l
— Dan geloof ik ook, gelijk gij zegt, dat het hem den kop
kosten zal
— Natuurlijk.
— Maar als hij nu toch eons onschuldig ware, hernam de
knecht, na eene poos, en zijn blik bleef steak op den meester
gevestigd.
- Wat, onschuldig wie zegt dat hij onschuldig is ? stoat
Jacob op ! wie zou dan schuldig zijn ? wie antlers dan hij
zou dan onze moeder vermoord hebben ?
Wilt ge misschien (loon veronterstellen dat wij de moordenaars zijn ?
— Maar bans, zei Bert, waarom- zoo uitvaren, ik zeg immers
niet dat gij het gedaan hebt.
— 1k sloeg u de hersens in ! brulde Jacob, als ge dat zoudt
durven zeggen ; ik noch Simon zullen ooit dulden dat zoo lets
gemeens van ons gedacht worde. En in 't dorp ook mogen ze 't weten de eerste die lets durft
laten ontsnappen over . mij of over Simon, die kraken wij de
ribber', die verpletteren wij als ongedierte.........
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Jacob was afschuwelijk om aan te zien. Hij knarste met de
rtanden 't schuim stond hem op de lippen en zijne oogen rolden
vreeselijk in hunne kassen.
Zijne stevige, dikke vuist had een zwaren hamer gevat en
daarmede sloeg hij zoo hardnekkig op -het aanbeeld dat de st6e1
in splinters brak en de hamer met geweld tegen den muur
vloog.
Bert had zijn makker, die aan den anderen blaasbalg stond,
een blik toegeworpen die zeggen wilde Dit moet gij onthouden
De woeste razernij waarmede -Jacob te work ging was zelfs
voor de eenvoudige smidsknechten het onfeilbaar bewijs zijner
medeplichtigheid aan den moord.
't Duurde eene ruime poos eer Jacob weer tot kalmte kwam
en het werk hernam.
Hebt gij jets gehoord dat men ons ten laste legt ? vroeg
hij ,zich tot Bert wendend.
— Maar neen, Baas.
— Jawel, jawel, broinde Jacob zich weer opwindend, die
boeren zijn bezig met allerhande stommigheden te vertellen
als ik of Simon er niet bij zijn: dat heb ik sedert lang gewaar
(Y e word en .
Heinke Bult, die kromme baardkrapper, moet gebabbeld hebhen, maar dat hij oppasse, of ik sla hem zijn « kas » tot splinters en ik ruk hem zijn vuiltong uit zijn leelijken hop.
— 1k heb nooit jets gehoord dat u te na gesproken was, zei
Bert, en ik zou het ook niet laten gebeuren zonder de lasteraars
op hun plaats te zetten.
- Ja wel, ja wel, ik zeg u dat ze op onzen kop zitten, die
vervloekte boeren ; maar ze liegen, ze liegen en de duivel zal
hen alien halen !
— Jacob liep weer driftig peen en weer en ging eindelijk de
-s-mis uit.
Ilij trad over het neerhof en kwam in de keuken.
- Zoo, zoo ! riep hij spottend, en de armen kruisend, Meet
hij in de deur staan.
Twee personen waren in de keuken.
Roze Kate en Simon.
De uitroep van Jacob was alleszins verklaarbaar.
Cleen ' Van de beide jonge lieden echter had hem gehoord, orschloon men in Roze Kate's oog ook eon vluchtige straal van
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sleclit verborgen vreugde ha,(1 kunnen bemerken. Zij sloeg
echter de oogen niet op, anders hadde zij Jacob vlak in 't gelaat gezien — Simon daarentegen draaide den rug naar de deur
en had waarlijk geen vermoeden van de aanwezigheid zijns
broers.
Hij riot dan ook de hand van Roze Kate, die hij gegrepen
had, niet los inaar klemde ze nog vaster in de zijne.
Het meisje trok hare hand niet terug.
Eene siddering doorliep hare leden toen zij sprak :
— Kan i1 gelool' hecliten aan uwe woorden ? zegt dat
gij mij sedert lang hebt gaarne gezien ; waaioin hebt gij dan
zoo lang gezwegen
— Ik durfde niet spreken, Roze.
—
gij durfdet niet - preken, plaag(le Roze Nate ;
ist
waarlijk niet dat gij zoo schuchter waart !
Jacob had zich uit de deuropening weggeLroliken.
Hij stond nu in den gang tegen den mum' gedrukt.
Geen ' woord, dat tusschen de twee jonge
gesproken
wierd, ontging hem.
Zijne oogen stonden onheilspellend. Met geweld nochtans bedwong hij zijne gramschap ; en hj wilde weten 11( e dat tusschen
die twee ging afloopen.
— De duivel zal hen beiden den nek kraken, grommelde hij
binnensmonds, en krampachtig balder zich zijne twee yuisten.
- Ja, ik weet het wel, gij houdt mij voor een ruwen here],
gij denkt dat ik sleclit ben omdat de hoeren dat ook zoo denken.
- Slecht, neen, ik gelool niet dat gij sleclit zit, Simon ; misschien wat opvliegen(1, wat « kort gebonden », inaar niet
sleclit.
— Roze Kate, ik (lank u voor (lie bekentenis, riep Simon opgetogen. Mag ik hopes
— I lopes ? Wat ?
ileemle Simon.
- Gij begrijpt mij immers
— Maar ik herhaal u nog eons, dat ik geen vertrouwen hobben han in uwe bewering dat gij mij, sedert jaren, cone zulke
genegenheid zoudt hebben toege lragen zonder daarovor 0°4,
een woord to hebben gesproken.
Ik zag rr altijd zoo ver-— Ik zeg u dat ik niet durfde.
trouwelijk met Everard, en jegens mij waart gij altijd zoo koel,
zoo trotsch, zal ik zeggen.
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Ik was vriendelijk voor Everard, antwoordde Roze, Kate
en onwillekeurig beefde hare stem, omdat die ook altijd goed
en vriendelijk voor mij was.
Ik heb hem verdedigd omdat ik nooit heb kunnen gelooven
dat hij aan zulke gruwelijke misdaad schuldig zijn kon, en ik
geloof dat nog niet.
Alles zou ik geven, mijn bloed, mijn leven, om hem te redden
indien hij inderdaad onschuldig is ; en hij, die mij het middel
geven zou om zijne onschuld te bewijzen, die zou het recht
hebben van mij alles to verzo@ken.—
— Alles ? .......... riep Simon.
Jalob beet zich op de tanden dat ze kraakten, maar hij bedwong zich nog.
alles ! zei Roze Kate en ze drukte met opzet op dat
—
woord,

— Wij zullen samen zoeken, sprak Simon met Joffe stem.
- Zoudt gij ook zijne aan plichtigheid twijfelen ?
- Hebt hij hem nog lief, vroeg Simon, zonder op hare vraag
te antwoorden ; zeg mij of gij hem nog lief hebt.
— Ik zei u reeds dat ik altijd veel, zeer veel genegenheid
voor Everard gehad heb, 'omdat hij mij altijd met do grootste
vriendschap bejegend heeft. Het ongeluk, dat hem trof, heeft
deze genegenheid bij mij nog doen aangroeien ; maar ik zeg ook
dat ik diezefde genegenheid betoonen zou aan wie mij vriendschap bewijst, en dat hij, die mij helpen zou Everard's onschuld
te bewijzen recht hebben zou op nog jets meer dan genegenheid.
- Roze Kate.......... riep Simon, en wellicht ging er eene
bekentenis uit zijn mond komen, dock Roze Kate weerhield die
met een teeken.
Zij legde den vinger op den mond tot teeken dat Simon zwijgen zou en sprak vervolgens op beslisten Loon :
— Simon, ik laat mij niet met enkele beloften, noch met schoone
woorden paaien. Ik weet niet of gij, even als ik, aan de
plichtigheid van Everard twijfelt. Ik weet veel min nog, of gij
de man zijt u met hart en ziel to wijden aan eene taak die
veel geduld, veel opoffering en, wie weet, misschien veel moed
vereischen zal. Ik wil u wel aan 't werk zien, en 't zal mij innig
genoegen doen samen met u aan de opsporing der waarheid te
werken. Neemt gij dus aan, dan zullen wij weldra overleggen
hoe wij ons plan moeten doordrijven.
- Zij weet niets ! gromde Jacob die nog altijd naast de deur
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to luisteren stond ; zij is dommer dan ik gemeend had. Als die
lamzak van een Simon zich zelve maar niet verklapt.'
- Spreek, Roze Kate, zeg, wat ik doen moet, en ik ben uw
man, uw knecht, uw slaaf.
- Goed, ik zal u op de proof stellen. Wees echter voorzichtig dat men niets merke.
— Woes gerust, ik zal u bewijzen dat ik geduld, oponring
en cooed bezit, en ook nog voorzichtigheid daarbij.
- Dit laatste vooi al is noodig.
— Is uwe onderneming dan zoo gevaarlijk vroeg Simon.
— Gevaarlijk, ja en neon, dat hangt al'.
— En waarvan ?
— Van allerharnde omstandigheden.
- Bij voorbeeld
— Zoo, bijvoorbeeld, zult gij op uwe hoede inoeten zijn voor Jacob.
Voor Jacob, \vat zou die ?
- Ik weet het niet maar ik geloof dat die met geed good
oog zien zou dat wij ons met Everard inlieten, en, nochtans,
Everard heeft hem nooit eenig leed gedaan.
— Jacob is eon ruwe kerel, Roze, gij hebt gelijk hem - niet
veel te betrouwen.
veinzard, grolde Jacob andermaal Ik zal hem
- Wat
dat to goed houden.
- Och, zoo kwaad als gij meent is hij misschien tocli niet,
hernam Roze Kate, en ik deed misschien betel hem ook over
het geval met Everard eons aan te spreken.
— Doe liet niet, Roze, doe het niet.
— Maar waarom dan niet ? vroeg Roze, Simon met schijnbare
verwondering aanblikkend.
- Omdat ik u zeg dat het con valsclie kerel is ! riep Simon.
— Men zou haast zeggen, Simon, dat gij reden hebt, zoo tegen
hem uit to vallen, zei Roze.
Ja, the heb
— En Welke reden zijn dat ?
Ik zeg u, mijd u yoor hem. Hii is tot alles in staat.
- Gij spreekt wel zonderling, Simon. Zou Jacob iets meet
weten van de zaaik dan hij eigenlijk zeggen wil
— Misschien .••••••••••
- Verdoemd, verdoemd, morde Jacob, die ezel gaat ons
verraden !
Reeds maakte hij zich gereed om in de keuken te springer
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en zijn ezel van een broeder bij middel van een vuistslag zijn
dommen mond te sluiten, doch hij bedacht zich en bleef beweegloos staan.
— Ik wil weten hoe ver die stommerik den verrader spelen
zal.
- Dat Jacob twijfelen zou aan Everard's schuld in den moord,
zoo onderbrak Roze Kate den onbesuisden Simon, heeft mij sedert
lang toegeschenen. Tijdens het onderzoek, zoowel als gisteren,
nog voor het gerecht heeft hij zich om zoo te zeggen eerder
ten gunste van Everard uitgelaten, en als de . voorzitter hem
vragen stelde die hij ten NApEELE van Everard beantwoordon
moest, heb ik met vreugde bestatigd dat Jacob die vragen onbeantwoord liet. Als ik u dus aanspoor hem niets te laten gissen
van ons plan, is dat alleen om hem door pijnlijke herinneringen
niet sneer somber te maken.
Maar, ging Roze Kate na een boos voort, als gij meent
met hem over de zaak te kunnen spreken in 't belang van
Everard, doe het.
- 'k Zou mij wel wacliten, zei Simon.
— Dan doe zooals ik u zei ; hebt gij reden om hem te mistrouwen, wees voorzichtig. Ga nu, men zou uwe afwezigheid
opvallend kunnen vinden, men moet ons niet te zamen zien.
- Waarom niet ? Ben ik niet vrij, en zijt gij ook niet vrij te
doen en te laten wat wij goedvinden ?
Zeller, maar 't is toch 't best wanneer wij opspraak vermijden.
— Wanneer zie ik u weer, Roze, om over uw plan te spreken ?
— 1k zal a waarschuwen wanneer er nieuws
Ga nu, ga dadelijk.
— Dag Roze.
— Dag, Simon.
— Wilt ge mij geen hand gewn? vroeg de woeste makker.
- Daar, zei Roze Kate hem hare hand gevend, onthoud
wat wij hebben afgesproken.
Simon greep hare hand en drukte die met ontroering.
Toen verliet hij de keuken en ging over het neerhof, Tangs
de schuur, naar het veld om zijne vreugde lucht te geven.
— Zij zal de mijne worden, zij zal ! riep hij, toen hij in den
boomgaard achter de hoeve kwam, en hij zich niet langer bedwingen kon.

TREURSTEL DER SMEDEN

Gil

...... ha........ Everard onscliuldig !
De mijne ! de mijne !
Ja, hij is onschuldig, hij... ..... .
- leg eens, zijt ge nu heelemaal aan 't zot worden ? vroeg
eensklaps eene barsche stem.
Simon verbleekte.
't Was Jacob die eensklaps voor hem stond.
— Is mij dat doers verschieten riep hij Coen, remand zoo op
het lip' vallen !
- Wat raast ge daar in uw eigen ? wat zit ge filer bond
to loopen als cen nuchter Moeten de menschen nog meer
babbelen acliter onzen rug !
— Jacob, niet Langer wil ik door u als een schooljongen be-handeld worden altijd verinaningen, altijd berispingen. 1k geloof
wel dat ik groot genoeg ben om Inijn eigen meester te zijn.
- JA, en ook dom genoeg, grinnilite Jacob.
Ja, 't is gekend, gij al teen hebt verstand, antwoordde
Simon op gelijken toon.
— En 't is gelukkig ook, hernam Jacob, want gij zoudt ons
sedert lang aan de galg gebraclit hebben zoo ik geen oog in 't
zeil hield. Ik vraag u dus nog eens wat gij lifer uitricht ?
— Ln gls 't mij niet belieft u te antwoorden
- Ocli, inaak illy geen beslag, antlers....
— Anders ?.....
— Zou (le justitie wel eens kennis hunnen krijgen van hetgeen er eigenlijk op de « Graetheide » plaats had.......
Zwijg....
— En van hetgeen er (bar met Neel Donkers gebeurd is,
ging Jacob voort.
- Zwijg, zwijg en Simon vloektc zoo ontzettend dat de
hoenders, die in den boomgaard liepen, scliaterend van daar
liepen.
— Het schijnt, vervolgde Jacob altijd even sarcastisch kalif,
dat die lierinnering ll onaangenaam is.
Cie ziet wel, ging hij na eene poos voort, dat gij in mijne
handed zijt en dat g tj betel . doet mijne Paadgevingen te volgen
dan u tegen mij te willen blijven verzetten. Overigens als ik
u in 't oog houdt, geschiedt zulks evenzeer in uw als in mijn
belang.
— 1k begin het beu te worden, zeg ik u, ll altijd en overal
op mijn hielen te hebben en, als ik te vreezen lieb -voor uwe
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verklikkerij over de « Graetheide », woes gij dan uwe hoede
voor 't gebeurde met Gust den kuiper.
— Ta, ta, wordt nu maar zoo kinderachtig niet, grinnilite
Jacob, di 3 blijkbaar op zijn gemak was tegenover de bedreiging
van Simon, en loop zoo veel niet meer verward in de rokken
van Roze Kate.
-- Wat meent ge daarmee ? bulderde Simon.
— Ili meen, dat gij een oogsken trekt op het heksenjong, en
dat mij dat niet aanstaat.
— Ili verbied u, haar zoo to noemen, of......
— Ha, ha, is 't al zoo ver ! . spotte Jacob. 't Gaat wellicht met u 't zelfde liedje worden als met Everard ? 't Blijft
nu alleen maar to bezien of de meld met uwe flauwiteiten zal
willen gediend zijn.
— 't Gaat niemand aan wat ik doe of laat ; 't zijn mijne taken,
en die van niemand anders, wat ik met Roze Kate uitstaans
heb.
Simon was bleek van woede. Hij vermoedde wel dat Jacob
hem afgeluisderd had of op eerie andere wijze achter zijn geheim
gekomen was.
— Ik zeg u nog eens zoo kinderachtig niet te zijn. Er zou
zooveel niet aangelegen zijn dat gij Roze Kate met uwe kalverliefde lastig vielt, maar ik vrees dat gij , u door fie sluwe
meid zult laten bij den neus nemen en ons vroeg of laat verklikken zoudt.
Jacob keek Simon, terwijl hij doze woorden sprak, in 't wit
der oogen.
Zijn waardige broar, echter, kende even, en zoo good als hij
zelf, de kunst van veinzen.
— Jacob, zoo antwoordde hij zonder dat een spier van zijn
gelaat vertrokken was, meent gij dat ik zoo'n dwaas ben,
dat ik ons leven op 't spel zetten zou om die Roze Kate ? Dat
ik ons geheim verraden zou, gelooft gij zelfs niet. Neon, neen,
liever liet - ik mij de tong uit den mond rukken dan te
spreken.
— Zeg eens, kameraad, hernam Jacob, en weer klonk zijne
stem spottend, zijt ge daar wel zoo zeker van ?
Simon's vermoeden, dat Jacob zijn onderhoud met Roze Kate
had afgeluisterd, versterkte zich.
— Zeker ? Als ge aan mijne woorden twijfelt, zal ik ze door
den eed bevestigen, zei hij.
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Jacob strong niet aan hij voe' lde dat Simon voor hem op
zijne hoede was.
— Nu, 't is wel, zei hij, maar wees toch voorzichtig dat de
meld ll niet in hare netten lokt.
- Geen nood, antwoordde Simon ; overigens, nu ik zie dat
gij redelijk wordt en mij niet meer als een kwajongen behandelt, wil ik u wel zeggen dat er tussehen Roze Kate en mij
hoegenaamd goon gemeenschap bestaat.
— Ha ! ? zei Jacob.
— Geene de minste, en zoo ik u daar aanstonds het tegenovergestelde Het gelooven, was dat alleen onrlat het mij krenkte
u zulken toon tegenover mij to hooren aanslaan.
Ik weet wel, ging Simon voort, dat gij altijd sterker van kop
geweest zijt dan ik dat gij altijd de zaken met koeler bloede
hebt kunnen overleggen, erken ik insgelijks. Maar nu, dat alles
geschied en bet ergste voorbij is, nu moon ik dat het niet
noodig is mij altijd een kind to behandelen. Laat ons
daarom rechtzinnig met elkander zijn. Ik geloof dat wij daarmeC_ het best varen zullen. Is het 't uw gedacht ook niet,. Jacob ?
- Mijn gedacht is dat gij.,,.....
Er sing hem lets ontvallen dat Simon door zijne huichelende
verklaring scheen to willen uitlokken.
Maar Jacob bedacht zich nog in tijds.
- Daar komt iemand door de schuur naar den boomgaard,
zoo onderbrak hij zich zelf ; het is niet noodig dat men ons
bier aantreft, geheinalijk sprekend. tk ga terug naar de smis, ga
gij het veld in
Simon verwijderde zich.
- Zou ik mij toch bedrogen liebben ? mompelde Jacob.
Wist hij lets, hij zou het niet lang hebben kunnen zwijgen : ik ken
den apostel ! Maar, waarom spreekt hij mij dan altijd over Roze Kate?
Zou hij -zelf ?.........
Hij wil den tijnaard spelen, giste Jacob terwiji hij
over den dorschvloer stapte ; maar met mij zal het niet lukken.
Ik zal hem « beenfje leggen »; en dat hij maar opp- asse niet
den nek to broken !
to vallen en......,
Met dergelijke broederlijke gevoelens bezield, ging Jacob tot
in de smis, keek kwansuis eons naar 't werk der knechts, en
ging daarna het huis in.
Roze Kate was nog altijd in de keuken bezig. Al had zij hair werk
bet meikroomen daar ook sedert meer dan een half uur geeindigd,
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zij bled er toch nog wat verwijien. Het scheen dat zij iemand
verwachtte, want bij elk gerucht dat zij buiten de plaits meende
to hooren, deed zij als ware zij ijverig aan den arbeid.
Toen Jacob de deur openstiet, gebaarde Roze Kate alsof zij
hem niet bemerkte, en ging voort de melk, voor de tweede
maal, of to roomen.
Wat ging er gebeuren ?
Haar hest klopte geweldig, want zij wist dat de ruwo gast
geen woord verloren had van het onderhoud dat zij over een
hall uur met Simon voerde,
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oedenmorgen, zei Jacob binnen tredend.
_Goedenmorgen, antwoordde Roze Kate, even het
hoofd omwendend.
Ik zou eene kom kolfie willen, Roze Kate, sprak
t;
hij, en de Loon zijner stem was veel vriendelijker
dan naar gewoonte.
— Die kan ik 11 dadelijk geven, Jacob, zei Roze, Naar werk
veriatend.
Zij nam eene kom uit het groote schap waaiin het porseleinwerk bewaard werd, stelde die op de tafel en schonk uit den
grooten koperen koffiepot, die steeds, naar voorvaderlijk gebruik,
in den hoek op bet turfvuur stond, de kom vol.
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- 't Is Loch eene droeve geschiedenis met onzen Everard, zoo
begon Jacob, nadat hij eene teug gedronken had.
Ilij zat aan den hock der tafel waarop hij met den linkerelleboog, leunde terwip de rechterhand op zijn knie lag.
Het hoofd hing hem op de Borst ; hij had gansch het uitzicht
van iemand die door smart ter n(\er gedrukt is.
't \Vas de eerste maal dat hij zoo sprak, en Roze Kate kon,
om zoo to spreken, hare eigene ooren niet gelooven.
— Ja, eene vreeselijke geschiedenis, antwoordde ze.
— Wat zal er met Everard gebeuren ? Die gedachte doet mij
ijzen, sprak Jacob verder. Indien hij inderdaad niet schuldig
ware, welk afgrijselijk noodlot is dan het zijne.
Al§ dat huichelarij is, dacht Roze Kate in haar eigen, dan is
die Jacob nog een veel grooter deugniet dan ik ooit wel
dacht.
- Zoudt gij aan zijne plichtigheid beginnen to twijfelen ? vroeg
ze luidop.
Wat zal ik zeggen, Roze Kate ? Getuigen zijn er niet. Dat
wig Everard uit de Kamer van moetler - zaliger hebben zien
wegvluchten, dat is zeker. Wat is er tusschen haar en hem
crebeurd ? Dat weet alleen de groote God !
- Ja, hij weet het, hernam Roze Kate met vuur, en hij zal
ook vroeg of laat de waarheid laten aan het licht komen.
Och, wie weet, er blijven zoo vele schelmstukken ongestraft, znchtte Jacob.
— Maar, de ontzettende moedermoord, waarvan de goede
moeder Cornelia het slachtoffer was, die zal niet ongestraft
blijven !
- Gij spreekt met zulke overtuiging, Roze Kate, dat men
haast denken zou dat gij bewijzen hat.
— Nog niet, hernam ze, maar ik zal die bewijzen wel spoedig
in lianden krijgen, nu Simon mij zijne medehulp beloofd heeft.
Jocob's bloed begon te bruisen.
Zij erkende dus vrijwillig met zijn broOr gesproken to
hebben.
— Simon ? vroeg hij met schijnbare ver wondering.
- Ja, Simon, hernam Roze Kate met geestdrift ; hij denkt
ook dat Everard onschuldig gevangen gehouden en gefolterd
wordt. Hij heeft mij beloofd mij in het opsporen der waarheid
te helped.
— Ha, ha ! Simon die nit speurhond worden gaat, lachte
Jacob. I1 ben nieuwsgierig welk galgenwild hij u brengen zal !
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— Daarvoor ben ik even nieuwsgierig als gij, hernam Roze
Kate ; als uwe nieuwsgierigheid echter maar niet spoediger voldaan wordt als u lief is.
— Hoe zoo ?
— Wel, dat Simon blijken geven zal van meer verstand en
doorzicht dan gij hem toekent, antwoordde Roze Kate, die wel
voelde hoe goed Jacob hare zinspeling begrepen had.
- Och kom, Simon is wel geen domoor, maar dat hij u
van groote hulp zijn zal, dat betwijfel ik tool' ook. Daar zijn
wel dingen die hij in 't klare zou kunnen trekken, maar ik twijfel
sterk of hij in de zaak van den moord iets zal weton op te speuren.
— Van welke' dingen spreekt gij, Jacob ?
— Wel, Roze, gij herinnert u immers nog dat er, over twee
jaren, op de « Graetheide » een woord plaats had.
- Op de « Graetheide » ! riep Roze Kate ; ja, ja, ik weet
hoe daar Neel Donker slaffelijk werd om halsgebracht.
— En dat de moordenaar nooit gevonden word zult gij ook
wel weten.
Hoe komt Simon bij lien moord to pas ?
— Wel, als hij den moordenaar onzer arme moeder wil opsporen, wil onderzoeken wie antlers dan onze ongelukkige Everard
de plichtige is, dan zal hij des te beter die der misdaad op de
Graetheide vinden.
— Kent hij lien ?
- Ja, zei Jacob beslist.
— En waarom heeft hij dan niet gesproken toen doze jammerlijke zaak voor het gerecht gebracht word ? vroeg Roze Kate,
schijnbaar ten hoogste verwonderd.
— Waarom ? grinnikte Jacob, dat weet hij waarachtig
best.
- Ik begrijp u niet, Jacob, zei Roze Kate.
- Welnu, luister clan, en uwe verwondering over zijn stilu spoedig verklaard worden.
zwijgen
't Was met Tervueren-jaarmarkt, nu twee jaren geleden.
^ imon was er van in den morgen reeds henen getrokken in
gezelschap van Jan Stinissen, Jef den boor, Gust Frederik, Dirk
Donders en nog een paar anderen.
Ik was 's morgens naar stad gegaan waar ik ijzer bestellen
moest.
Op de markt ontmoet ik een troop boerenjongens van WaluweEvere, waaronder ook Neel Donhers, de jongeling Welke dienzelf-
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de avond op de « Graetheide » vermoord werd.
Eenige zondagen te voren had deze woorden met Simon
bij Gust de Kuiper in 't dorp, en ik moet bekennen dat Simon
ongelijk had.
Neel Donkers is een goede jongen, en then hij mij te Brussel
op de Markt zag kwam hij dadelijk bij mij en stelde voor in
den Staldek eene kan faro te drinken.
Ik aanvaardde dat voorstel, en deed de jongens daarna natuurlijk bescheid met eene tweede kan. Zoo dronken wij er twee,
drie en weldra waren wij alien in de vroolijkste stemming.
't Nerd middag.
Een der jongens stelde voor gezamentlijk naar Tervueren te
trekken, welly voorstel onmiddellijk -word aangenomen.
Zingend trokken wij weldra langs de baan, en veel glaasjes werden onderweg nog geledigd zoodat wij slechts tegen den
avond op de kermis kwamen.
De eene herberg uit, de andere in, zoo gebeurde het eindelijk
dat wij de troep van Simon bij den Kuiper aantroffen.
Neel Donkers ging recht naar Simon.
— Simon, zei hij, 't is kermis vandaag, vreugde volop.
Wilt ge mij het genoegen doen met mij te klinken en het
geschil,- dat wij samen gehad hebben, of te drinken ?
Simon ging een of ander barsch antwoord geven, maar ik
stond reeds naast hem en, stiet hem met den elleboog dat hij
aannemen zou.
— 't Kan mij niet schelen, bromde hij.
— Bazinne ! riep Neel Donkers daarop, breng twee kannen
en glazen.
Er werd lustig geklonken en gedronken. Neel gaf Simon de
hand, en nu was het wel of alles voor goed vergeten was.
Maar ik, die Simon ken gelijk mijn eigen zelven, ik zag
wel aan zijn fonkelende oogen dat het hem met die verzoening
niet ernstig gemeend was.
Hij heeft het altijd achter de mouw gehad, die Simon , toes
we bij den Kuiper weggingen, bleef ik een weinig met hem
achter ; en ik vroeg hem :
— 't Is nog niet in orde met Neel, is 't niet ?
— Neon, zei hij, ik kan hem niet uitstaan.
— Heeft hij u dan zoo hevig geraakt ?
— Ja, zei Simon en 't verwondert mij dat gij dat zoo rap
vergeten hebt.
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— 1k ?
— Ja, gij, of herinnert gij u niet meer waarover de ruzie
ontstaan is ?
Och, over de eene of andere onnoozelheid, antwoordde ik.
- Hij heeft mij verweten achter Roze Kate fe d loopen, maar
door Everard verdrongen te worden, antwoordde Simon, razend
van gramschap.
Terwijl hij sprak, hield Jacob Roze Kate strati in 't oog.
Eea lichte blos had hare wangen overtogen ; het was echter
met schijnbare kalinte dat ze opmerkte :
- Zoodat ik eigenlijk nog in dies twist gemengd was. Ik
wist niet dat mijn persoon zoo voel belang aan Simon inboezemde.
— 0, meer dan ge denkt, zei Jacob min of meer driftig, maar
laat mij nu eerst uitvertellen.
— Ga uw gang, Jacob.
— Wel, antwoordde ik aan Simon, Neel had misschien gelijk :
dat gij een oogje trekt op Roze hate dat weet iedereen, en dat
Everard u de loef alstak, dat is ook genoeg gekend.
— Daarom wil ik nog niet hebben, schreeuwde hij, dat zoo'n
wit zeevarken, als die Neel Donkers mij dat verwijt.
Daarbij zei Neel nog dat wij beiden, gij en ik, twee vechtersbazen waren, twee zatterikken die niemand uitstaan kon en
dat Everard veel te goed en te deftig was oth onze broer te
zijn !'
Zoo lets kunt gij verkroppen Ik niet
--De jongen had zeker ongelijk dat zoo te' zeggen, antwoord
ik daarop maar dat gij Roze Kate, Loch nooit krijgt, arin had hij overschot van gelijk.
Jacob bemerkte , dat Roze Kate met gansch bijzondere amidacht
luisterde. Hij ging voort :
- Gij halt hem eens moeten zien op dat oogenblik
Meek en rood van toorn word hij, hij balde de vuisten en
zou mij wel te liejf zijn gega-an. Maar hij weet wel dat hij nog
het manneken niet is die mij vervaard maken kan.
Ik lach wat one zijne woede en razernij!
weet dat gij hem onder den duim hebt, zei
- Ja,
Roze Kate met opzet, wi .j1 zij wist dat Jacob room droeg op
zijne sterkte.
- Ook zou hij zich wel wachten zijne handen naar mij uit
te steken, grinnikte hij met dwaze zelfvoldoening.
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Laat ons naar huis gaan zei hij, want ik voel dat het dezen
avond anders slecht vergaan zal ; 't is bijna alsof gij dien Neel
met opzet naar hier gebracht hebt om mij uit te dagen.
— Met opzet gebeurde (Tat niet, antwoordde ik.
Maar, in elk geval, Neel Donkers is hier en gij, laat hem in
rust. 1k wil niet dat vandaag gevochten worde.
— Dat was een verstandig besluit, zei Roze Kate, onderbrekend.
Ja, ik ben nu eenmaal z66, zei Jacob, als men mij tegen
den kop springt, dan is er geen buigen of plooien meer aan
wat ik wil, dat moet gebeuren en dat gebeurt ook.
- Gij hebt altijd veel invloed op Simon gehad, hernam Roze
Kate, die steeds haar plan doormdrkte.
- Ja, en hij zou het ook wel gelaten hebben tegen mijnen
dank to vechten. Het stond mij nu eenmaal niet aan en het gebeurde ook niet.
Goddank, bemerkte Roze Kate andermaal, anders had
u Simon nog wel - van den moord kunnen verdenken die later
gepleegd zou worden.
- Ik weet niet of het ons lieven Heer was ofwel Heintje Pek
die mij dat zoo ingaf, zei Jacob verachtelijk grijnslachend, maar
in Tervueren zelf Hop alles in de beste orde af.
Simon en Neel Donkers werden op 't laatste van de rekening
zelfs heel goede maats, en het gezelschap had daarin het grootste
genoegen.
't Werd laat.
Die van Woluwe en Evere begonnen te pramen om naar huis
to gaan.
Neel Donkers echter scheen zoo verheugd over zijne volkomene
verzoening met Simon, dat hij het vertrek .altijd op de lange
baan moist te schuiven.
Bij Free in De Ploeg zat Heinke Bult op de ton, en kraste op
zijn ouwe vioolkas dat er de honden van jankten.
Daar bleven wij hangen tot na tien uree
De baas zei nu dat het tap toe was.
Heinke kwam van zijn ton gekropen en trok naar huis.
De jonge paren verlieten het een na het ander de herberg, en
de compagnie van Woluwe - en van Evere was reeds sedert een
half uur naar huis.
.Neel Donkers ping aan den arm van Simon, en, zwijmelend,
want zij waren beiden nog al stork aangeschoten, trokken ze
eindelijk ook zingend af.
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Ik liet ze trekken en dronk nog een glas in De Koekoek.
Eindelijk ging ik ook den terugweg aan naar Auderghem.
In de verte, een pair duizend meter voor mij uit, hoorde ik
nog altijd het zingen van de twee verzoende vijanden.
1k stapte flunk aan, en aan. 't duidelijker worden van het tamelijk verward gezang, merkte ik dat ik hen inhaalde. Zij konden
mij nog nauwelijks een vijfhonderd passen vooruit zijn, toen
eensklaps alles stil werd.
't Viel mij eerst zoo erg niet op.
Ze zijn moe gebalkt, zoo denk ik in mijn eigen, maar daar
hoor ik, eensklaps, een rauwen kreet, een gillend noodgeschrei.
Ik neem mijm loop en spring vooruit.
In enkele oogenblikken was ik op de plants vanwaar het geroep was opgegaan. _
Neel Donkers lag roerloos op de heide uitgestrekt.
Simon stond voor hem met akelig vertrokken gelaat.
Wat hebt gij gedaan ? riep ik hem toe ongelukkige, gij
hebt hem vermoord
1k bemerkte op dat oogenblik dat hij een met bloed bevlekt
mes in de hand hield.
Simon sprak Been -woord. ITO zette het op eon loopen dwars
over de « Graetheide
1k meende niet anders, of hij was eensklaps krankzinnig geworden.
Wat was er tusschen , hem en Neel Donkers voorgevallen ?
Had doze laatste eensklaps eene beroerte gekregen ?
Of had Simon hem gestoken ?
Die laatste gedachte schoot mij als een bliksemstraal door den
geest
Ja, dat moest het zijn. IL kende Simon en had het hem van
in den namiddag aangezien dat het met de zoogezegde verzoening niet ernstig was.
Ik bukte mij over den op den grond liggenden Donkers en
merkte dat hij taal noch teeken meer af.
Ik betastte zijn gelaat : 't was strak gespannen en reeds koud.
Bloed voelde - ik om zijn mond. Vol afschuw liep ik voort,
vreezende dat menschen komen konden.
Daarbij mocht ik. Simon niet alleen laten.
Hij ware bekwaam geweest, in den toestand waarin hij verkeerde,
de hand aan zich zelven te slaan of eene andere domheid te
begaan.
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Ik liep hem dus na, en haalde hem bij 't dorp in.
Ik legde mijn hand op zijn schouder en hield hem staan.
- Hebt gij hem gezien ? stotterde hij. — Leeft hij nog ?
— Ongelukkige, wat fiat gij gedaan ? vroeg ik, Neel is......
— Is hij dood ? zoo sneed hij mij het woord af.
— Ik vrees het wel.
— All ! zei , hij, en er lag als een zucht van verlichting in
dies uitroep.
— \Vat is er geheurd tusschen u 1)eiden ?
— Ifij tergde mij hij_ speak mij over Everard en over.—
— Welnu ? vroeg ik toen hij steken bleef.
— Over Roze Kate ! riep hij zoo ontstuimig dat ik hem
zeggen moest to zwijgen.
Toen hij zoover met ziejn verhaal gevorderd was, keek Jacob
Roze Kate scherp in 't gelaat.
Het kloekmoedige meisje echter liet geen het minste spoor
van ontroering blijken. Zij wilde zien hoe ver Jacob zich zelf
en zijn broer in 't net brengen zou.
— Simon word eindelijk wat bedaarder, zoo zette Jacob zijn
verhaal voort, then hij bemerkte dat Roze Kate schijnbaar
onverschill ig bleef bij het aangehaalde.
Hij wilde voort, doch ik hield hem een oogenblik staan.
- Waarheen wilt ge ? vroeg ik.
— Naar huts, antwoordde hij.
- En Neel ? zei ik.
- Die heeft wat hij gezocht heeft. zei hij somber.
— Maar, als ze ontdekken dat gij de moordenaaar zijt?..
Weer hield Jacob een oogenblik met spreken op en keek Roze
Kate aan.
Het meisje verroerde niet.
Aileen eene groote nieuwsgierigheid las Jacob op haar gelaat.
Hij heeft wat hij gezocht heeft, herhaalde Simon nog sombeerder toon, hij moest mij maar niet tergen en tot het uiterste
drijven.
Nu ik wist wol dat die laatste bewering valsch was, zoo
ging Jacob voort, want, een halve minuut vOcir ik den schreeuw
vernam, hoorde ik Neel Donkers nog altijd zingen. Hij kon dus
geen ruzie met Simon gezocht hebben.
Ik giste dan ook dadelijk dat doze laatste op voorhand zijn
slag beraamd had.
Terwiji hij met den niets kwaads vermoedenden Neel over de
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baan voortstapte, had hij 111 koelen bloede het ontwerp gesmeed den jongen van kant te maken, dus, mooed met voorbedachten rade. Kwam het uit, eerst het rad en daarna de
galg.
Simon scheen dat ook weidra to bedenken, want nog waren
wij niet aan de smidshoeve of hij begon to beven en te zuchten.
— Wilt is het nu ? vroeg ik.
— Als het uitkomt, als het eons uitkomt, stotterde hij.
- Ja, zeg ik, dan weet gij wat u over 't hoofd hangt.
— Jacob, zei hij smeekend, gij zult mO toch niet verra/len ?
- Waarom zou ik ? zei 't is nu toch zoo en niet antlers,
maar ik wist toch niet dat gij zulk wreedaardige en lathartige
kerel waart. Ik heb ook al eons gevochten, maar eerlijk. Mijn
egenpartij wist altijd met Wien hij to doer had, en nooit heb ik
iemand verraderlijk aangevallen of . . . . . gestoken.
zei Simon eensklaps met van schrik bevende
— Mijn mes
stem, mijn mes ! zullen ze dat niet vinden
— Stommerik, hebt ge mes later liggen ? Simon antwoordde niet, maar reeds had hij zich omgekeerd en hop hij terug
naar de plaats waar hij Neel Donkers op de Graetheide vermoord had.
Ik begreep wel dat hij zijn mes wilde halen, dat hij in zijne
overhaasting op de plaats der mooed had latea liggen, maar ik
begreep ook terzelvertijd dat hij gevaar liep zich zelf bloot to
stellen aangehouden to wonlen. Ik moest hem dan andermaal
achterna, want die Simon is de domste dommerik Bien men nitdenken kan. 1k haalde hem in en dwong hem mij to vergezellen.
Wij gingen dwars over het veld in de richting van Tervueren
terug.
Wij maakten eon grooten omweg en kwamen eindelijk op de
baan, eon heel eind boven de plaats waar de noodlottige slag
gegeven was.
Hoe dichter wij kwamen, hoe angstiger Simon word. Ik moest
hem onder den arm vasthouden : hij ware in staat geweest to
vallen.
't Was niet heel donker, en men kon zeer good de voorwerpen
onderschei d en .
Van verre reeds zagen wij den verslagene liggen.
stotterde Simon then wij
-- Iiij heeft zich omgekeerd
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bij het lijk kwamen.
Neel Donkers, inderdaad, die op zijn knieen was ineengezakt
en daarna achterover gevallen was, had eerst met het 'gelaat
omhoog gelegen. Nu lag hij met het gelaat in de heide gedrukt.
Eene laatste stuiptrekking wellicht.
— Iiij is misschien niet good, zei ik ; willen wij tens zien ?
Misschien kunnen wij hem nog helpen.
-- Neen, neen, zei Simon klapper tandend ; laat ons trachten
hier zoo spoedig mogelijk weg te komen.
Zoeken wij eerst het mes echter.
wij begonnen te zoeken.
Eerst rond het lijk. Van 't mes geen spoor.
Toen keerde ik het lijk zachtjes om, tastte op de plants waar
het gelegen had.
Een groote plas bloed........, maar geen mes !
Neel Donkers lag nu weer op den rug.
De oogen stonden nu wijd open, doch verglaasd ...... .
't Mes was nergens to bespeuren.
In de verte huilde een bond, zoo akelig, zoo naar, dat ik
zelf angstig werd.
— Laat ons gaan, zei ik ; het mes zullen wij toch niet vinden ;
en als men ons hier omtrent vindt, zijt gij verloren.
Als twee waanzinnigen liepen wij nu voort over velden en
heide en kwamen ongeveer rond middernacht weer bij de smids's Anderdaags liep de schromelijke tijding van den wreeden
moord van mond tot mond.
Gust Goossens, die in den voormiddag in de smidse kwam,
vertelde dat Willem van den Elzenhoek dien morgen
vroeg naar de Groetheide gereden was en daar het lijk gevonden had.
Gij weet hoe die zaak afliep.
Er had een onderzoek plaats ; doch, daar Neel Donkers geene
rijke familie had om het gerecht de hand te smeren, geraakte
zij spoedig in den doofpot.
Niemand overigens heeft ooit gereden wie de pleger van het
misdrijf was.
— En gij hebt natuurlijk gezwegen ? zei Roze Kate half
verwijtend.
-- Wat moest ik doen, Roze Kate : Simon was mijn brooder.
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Al had ik hem verklikt en bij het gerecht aangeklaagd, dat zou
Neel Donkers toch niet meer levend hebben gemaakt. Ik hadde
schande en schaamte over onze familie gebracht, en iedereen
zou mij nadien nog den steen hebben geworpen.
— Ik wil aannemen dat gij reclens hadt te handelen zooals
gij gehandeld hebt , zei Roze Kate, maar waarom spreekt gij dan
heden ?
— Omdat..
— Welnu ? drong Roze Kate aan, toes zij zag dat Jacob
aarzelde.
— Oindat 1k u wilde waarschuwen
— Mij ? wat heb ik clan te vreezen ?
— Gib kenclet Simon niet : nu weet gij \vaartoe hij in siaat
is.
— Hij heat toch, meen ik, het inzicht niet mij te vermoorden ?
— Dat zeg ik niet, maar wat hij met u voor heat is even
gevaarlijk.
— Ik begrijp u niet, Jacob.
— Och, denkt gij niet dat ik sedert eenigen tijd bemerk dat hij
rond u draait en u het liof maakt ?
— Zoo, hebt gij dat opgemerkt, Jacob ?
— Ja, en dat het u niet onaangenaam was, dat heb ik ook
bemerkt, antwoordde Jacob driftig wordend.
.
m
niet ontkennen dat Simon nderclaad
i
veel
— Ili zal maar
vriendelijker voor mij geworden is sedert eenigen tijd, zei Roze
Kate en ik had geene redcn hem daarover met ondank to beloonen, maar nu. ..... .
— Maar nu ?
. . . hoor ik dat hij zoo'n goede jongen niet is als
.
waarvoor hij zich uitgeeft.
— 't Is een moordenaar ! zei Jacob met gedempte stem.
— Jacob, sprak Roze Kate met schijnbare ontroering, ik geJoof dat ik u beiden, gij en Simon, tot nu toe verkeerd beoordeeld heb.
— Ha !
— 1k moet bekennen, ging Roze Kate voort, dat ik Simon te
goed dacht, en u, daarentegen, te hardvochtig beoordeeld heb.
— Ja, dat gij mij met geen goed oog aanzaagt, dat voehle ik
sedert lang.
Daarom wilde ik u eindelijk eens rechtuit opbiechten wat 'mij
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op het hart lag. Ik kan geen valschheid verdragen, ik ..... ... gij
moest dien vijnzaard van een Simon kennen ......
— Ili wil nu eens afwachten, sprak Roze Kate peinzend, hoe
hij het zal aan boord leggen om zijn woord te houden, dat hij
mij dezen morgen gegeven heeft.
— Om Eve-fard's onschuld te bewijzen, riep Jacob !.......
— Ik zeg niet dat wij die onschuld bewijzen zullen, maar als
hij nu Loch eens nieL plichtig was ? zei het meisje op innigen
toon.
— Wi€ anders dan hij zou de misdaad kunnen gepleegd hebben ? hernam Jacob.
— Wie weet ! ? Kunt gij veronderstellen dat iemand, die nooit
een vlieg kwaad deed, die vriendelijk en goed was voor groot
en klein, zoo eensklaps een moordenaar worden zou ?
— Helaas !. ..... . zuchtte ' Jacob, ik zic niet in -Nine anders de
dader zijn km.—
— Sedert gij mij het geval van de Graetheide verteld hebt,
komt een zonderling gevoel in 1'4 op, sprak Roze Kate, hare
woorden metend ..............
— Neen, neen, Simon heeft het niet gedaan.. ..... .. hij was
bij mij, wij zagen Everard uit de kamer snellen; den y nooit
zoo lets, Roze Kate : 't zou ongelukken meArengen....... Ze liegen
ze lasteren, degenen die zouden durven beweren dat 66n van
ons beiden schuld hebben zou aan den moord........
— Wind u zoo niet op, Jacob, onderbrak hem Roze Kate, gij
hebt mij slecht begrepen ; ik dacht alleen maar dat hij, die
reeds een doodslag op het geweten heeft, die den voet gPzet
heeft op de bloedige baan der misdaad, gemakkelijker tot een
moedermoord zou overgaan dan hij die steeds het voorbeeld van
alle deugden was.
— Roze Kate, gij zijt nog te zeer gehecht aan Everard. Gij
zijt verblind in hem, en uwe genegenheid doet u alleen zijne
hoedanigheden bthnerken terwijl gij over zijne gebreken heenziet.
Zeker, daar steekt geen kwaad in dat gij verkeering met hem
had zoolang hij zich gedroeg als een eerlOk man ; doch, gij
weet wel dat iemand, die door het gerecht gebrandmerkt wordt,
een eerlooze is wien men niet langer zijne genegenheid, zijne
liefde schenken kan. Ook ben ik overtuigd dat gij tot een beter
besef der omstandigheden komen zult en dat gij, naderhand, zult
inzjen hoe zeer gij u in Everarcl hedrogen hebt.
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— Misschien ...... zei Roze weifelend.
— Ja, ja, gij zult erkennen dat 110 uwe liefde onwaardig
was, evenzeer Ms...—.
— Als ? drong Roze Kate aan, then zij bemerkte dat Jacob
aarzelde voort te gaan.
— Als Simon ! antwoordde Jacob.
— Het meisje antwoordde niets.
Zij liet Jacob onder den invloecl zijner eigene drift, die hem
reeds zulke erge verklaringen had ontrukt.
Want Roze Kate had dadelijk alles geraden : Jacob was ijverzuchtig, was jaloersch. En bet edelmoedige meisje had in haar
hart onmiddellijk besloten die gevoelens voor de zaak van
Everard ten nutte te maken, al walgde het heur to moeten huichelen.
— Gij zegt niets ? sprak de ruwe smid opgewonden,
— Wat kan ik daarop antwoorden ? zei het meisje.
— Wie niets zegt, stemt toe, vervolgde Jacob.
— En wat zou ik toestemmen ? vroeg Roze Kate schijnbaar
verwonderd.
— Dat gij Simon gaarne ziet ! riep de smid.
— Dat is wat veel gezegd, zei Roze Kate thans.
.1k zeg niet dat ik hem niet gaarne moclit lijden, maar, na
hetgeen gij mij van hem verteld hebt, is dat heel anders geworden.
Maar, is het wel de voile waarheid wat gij , mj verhaald hebt.
— Voor wie aanziet ge mij ? voor een leugenaar zeker, die
u valschheid zou komen opdisschen ?
Ik zeg het nog eens, niemand anders dan Simon heeft Neel
Donkers vermoord !
— Goeden morgen zamen, klonk eenskiaps eene piepende stein.
Verschrikt keerden Roze Kate en Jacob zich oih. bij 't hooren
dezer stem.
In de deur stond Heinke Haas, het bultenaarken.
Jacob smoorde een vloek tusschen zijne saamgeperste tanden.
Heinke hield zich of hij het niet merkte.
Roze Kate dankte inwendig den Hemel over die onverhoopte
verschijning van het brave Heinke. Die kwam _ ter geschikter
ure om de uitvoering van haar plan te helpers doordrijven.
— Hoe werden Jacob en Simon, na den moedermoord, op Roze
Kate verslingerd ? zoo zal de lezer zich wellicht afgevraagd hebben,
Het schromelijke hunner misdaad vervuld hen; zij voelden zich aan
iemand is hechten, als eene afleiding voor hunne sombere gepeinzen.
Roze Kate was voor beiden plots het licht geworden in den nacht
hunner akelige zielen. -- Het licht ? -- God waakt !
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Woorbereiding tot den Strijd

oze Kate wierp Heinke een blik toe die scheen te
vragen : « Hebt ge gehoord wat Jacob daar zooeven
bevestigde ?
En Heinke antwoordde eveneens stilzwijgend, ter_
wiji zijne oogskens beteekenisvol schitterden : « Wees
gerust : dat gezegde is in geen doovemans oor gevallen. »
— 't Is wel eene rare gewoonte die gij hebt, bromde Jacob,
de menschen zoo onverwachts op het te vallen, na hun eerst
beluisterd te hebben.
Smid, zei het bultenaarken opgeruiind, ik geloof niet dat
gij van zoo'n klein gerucht vervaard zijt ; in alle geval is het
zoon'n arm klein ventje, als ik ben, Loch zeker niet dat u benauwd maakt ?
- Ik zeg u dat ik niet hebben wil dat gij ons beluisterd.
- U beluisteren, maar, bag s Loch, waar zijn uw zinnen ?
Ik kom regelrecht van Brussel, van waar ik eene boodschap
breng voor de smidshoeve.
Voor de smidshoeve, vroeg Roze Kate zich in het gesprek
mengend ten einde het vermoeden van Jacob, dat zijne beschul-
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diging tegen Simon door Heinke zou gehoord geweest zijn, of te
keeren.
— Ja, en nog wel eene goede tijding, zei Heinke.
— Wegens Everard ? riep Roze Kate opgetogen.
— Neen, schudde Heinle een bedrukt gezicht zettend, over
onzen braves Everard heb ik niets vernomen.
— Zeg, wat gij te zeggen hebt, en m.aak zooveel praats niet,
--gromde Jacob.
— Steeds even vriendelijk, merkte Heinke aan. Ik kom uit
De Wolstraat waar ik een bezoek gebracht heb.
Ge hebt misschien hooren spreken van de arme Geertrui, ging
Heinke op meewarigen toon voort, die ze hebben aangehouden?
— De toover ...... . . . Jacob voleinddc het schimpwoord niet
dat hem op de lippen lag, want hij dacht aan de moeder van
Roze Kate.
— Ja, zei deze, ik heb vernomen dat de arme vrouw als
slachtoffer van het domme bijgeloof in de gevangenis werd
geworpen.
— Is ze vrij ? vroeg Roze Kate levendig.
— Zij is in den Hemel ! antwoorcide fleinke, zich eerbiedig
het hoofd ontblootend. De goede God heeft medelijden met haar
gehad en haar aan de onmenschelijke beulen onttrokken.
Het gerecht heeft zijn plicht gedaan, merkte Jacob aan.
Roze Kate gaf Heinke een teeken dat hij op deze bemerking
niet antwoorden zou.
— Geertrui had een kind, -een onnoozel schepseltje dat, nauwelijks twee jaar oud, alleen en verlaten op de wereld achterblijft.
Ik had het wichtje in hues genomen en zou ' erover gewaakt,
er zorg voor gedragen hebben als voor mijn eigen kind, doch,
bijzondere omstandigheden dwongen mij het kind, althans voorloopig, aan goede handen toe te vertrouwen.
— Wat gaat ons dat allemaal aan, snauwde Jacob; gij zegt dat
gij eene boodschap voor de smidshoeve hebt ; kom daarmede voor
den dag en ga uwe flauwe vertelsels elders verkoopen.
— Maar, Jacob, gij zijt toch ook zoo haastig, merkte Roze Kate
op, laat Heinke nu maar eens vertellen hoe alles toegegaan is.
— 1k ben dus dozen morgen voor dag en dauw met de kleine
naar Brussel vertrokkcn. Dat was zoo'n gedacht mij door God
ingegeven ; 't was als voelde ik dat het kind bij mij niet
veilig zijn zou.
Ili ken de moeder- overste uit het Godshuis in de Wolstraat,
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eene waardige, eene heilige vrouw, die aanstond het kind van
Geertrui onder hare bescherming nam en de kleine aan eene
dame uit de hooge standen zal toevertrouwen..,...
-- Ik zeg u dat het nu lang genoeg geduurd heeft met dat
gezanik, barstte Jacob andermaal los.
— Wel, baas, ik kom nu juist ter zake. Ik zei dus dat de
Eerweerdige moeder- overste mij met eene boodschap voor de smids■
hoeve belastte.
Zij vroeg namelijk dat ik aan Roze Kate zeggen zou morgen
een korf boter te brengen en vender regelmatig elk() week de
boter voor haar te bewaren.
— Wij hoeven de nonnen uit de Wolstraat niet naar de oogen
to zien, zei Jacob stuursch ; wij kunnen met de boter gaan waar
wij willen : ze is altijd op voorhand verkocht.
— 't Is waar, zei Roze, maar 't belet Loch niet dat de bestelling
der moeder - overste ons vereert, en ik zal morgen de boter
brengen.
— Doe gelijk ge wilt, zei Jacob opstaande, mij is 't zelfde
de melkerij gaat u aan.
Dit laatste werd op een Loon gezegd die Roze Kate moest
overtuigen dat zij de meesteres was.
't Werd klaarblijkend gezegd 0111 haar to overtuigen dat Jacob
het good met haar voorhad.
Wilt gij niet een glas bier drinken, Heinke ? 't Is tameltik
warm en die boodschap is wel eene kan bier waard.
— Nu, 't is niet of to wijzen, antwoordde Heinke, zich neerzettend op den stool die Roze Kate had bijgeschoven.
Jacob stopte zijne pijp, en ging daarna mompelend de deur uit.
Roze Kate kwam terug met eene kan schuimend bier en
schonk Heinke daarna een aarden pint boordevol.
— Ik drink op het welgelukken van ons plan, zei Heinke
met gesmoorde stem, terwijl hij -den pot ophief.
— God geve dat die heildronk verwezenlijkt worde, zei Roze
Kate. Zij ging naar de deur en daar verzekerde zij zich of Jacob
niet in de nabijheid was.
Toen zij horn in de smidse bezig zag, was zij gerust en kwam
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terug bij Heinke.
- Gij hebt clus ONZE kleine Anne weggebracht ?
- 't Was noodig, zei Heinke.
Ik heb dezen nacht lang nagedacht. I Kind zou bij ons niet
meer in veiligheid zijn. Ik zal dikwijls moeten afwezig zijn, en zou
de kleine alzoo hebben moeten alleen laten. 't Is beter zoo, 't is
beter, Raze.
— Ik twijfel er niet aan,, Heinke, zei Roze, maar zeg mij eons
hoe Moeder-Overste u bij ons zond.
— Gij begrijpt iminers wel dat dit• met opzet door mij alzoo
gesehikt word, zei Reinke glimlachend. Moeder Genoveva kept
de heele geschiedenis en zal ons biistaan met raad en daad.
Moesten wij mislukken in hetgeen wij gaan ondernemen, de
grootste voorspraak zal zij aanwenden bij onzen genadigen vorst
Aartshertog Karel van Lorreinen.
Moeder Genoveva wacht u, Roze, om met u te overleggen wat
er er vooreerst client gedaan to worden.
— 1k zie, Heinke, dat gij geen tijd verloren hebt, sprak Roze
Kate.
- En, gij, Roze, hebt dat evenmin zooals ik daar even
hoorde.
— Wij moeten samen spreken, Heinke ; doch bier gnat dat
niet. Dezen namiddag kom ik bij u op de heide.
- Ik zal u wachten, Roze ; tegeh Welk uur ?
- Rond Brie uren.
- Goed. Ik heb u iets te zeggen betrekkeluk de zaak der
Graetheide, dat u niet weinig verwonderen zal.
— Zoo ?
- Ja, ik heb eene zekere rol gespeeld in die bloedige zaak,
ofschoon niemand daarover ooit jets hoorde.
Welke rol, vroeg Roze ?
- Ik zie Simon die het erf opkomt, zei Ileinke; 't is beter
dat wij thans ons gesprek afbreken.
— Wel, tot straks, Heinke.
- Dus ge zult niet vergeten morgen de boter te bestellen,
zei Reinke luidop, toen hij reeds bij de deur was en daar
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Simon ontmoette.
Het verlangen der E. Moeder- overste zal voldaan worden, zei
Roze ; ik dank u van harte en -t yolk van de smidshoeve zal u
bij gielegenheid insgelijks van dienst zijn.
— 0 't is de moeite niet, antwoordde Heinke.
— Dag, Simon, dag Roze, riep het bulienaarken nog, en daarmede trippelde het over het neerhof naar den straatweg.
— Wat komt die verwenschte bochel hier rondsnuffelen ?
bg rommelde Simon hem nablikkend.
Hadde hij geweten wht die bochel hem nog zou aandoen,
Reinke ware niet levend van het erf gekomen,
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Fen Spoor.

oze Kate haastte zich, na het vertrek van Heinke,
haar werk in de keuken of te doen.
Sedert het vreeselijke ongeluk rustle de zorg . van
het_ bestier der huishouding op haar.
Zij maakte heden van haar meesterschap gebruik om he
zoo te overleggen, dat zij in den namiddag eons tot bij boe r
Oversteen gaan zou, die uit de stall een nieuw soort boterkern
had meègebracht, en die de pachterse haar verzocht had eens
te komen zion werken.
Roze Kate maakte 's middags haar voornemen bekend en, da,ar
Jacob het voor zijne inzichten gunstig oordeelde, stemde hij met
Mar in.
Simon daarentegen zag in dat - voorgewend bezoek lets dat
hem niet - aanstond.
HU voelde dat er tegen hem lets gebrouw weed, dat hem
in' 't verderf brengen ging.
Wat ?
Dat wist hij niet.
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't Was als een instinktmatige aandrang die hem den huize
uitdreef, de velden in, in de richting der hoeve van boer Oversteen.
Het was kort op den noen, en niemand van het yolk had acht
op zijn weggaan gegeven.
Langs den veldweg ging hij in het gras zitten, het hoofd naar
den kant der smidshoeve gericht.
Verscheidene uren verliepen.
Roze Kate kwam niet.
Door een onbeschrijfelijken angst aangegrepen, stond Simon
op en liep over de velden naar de hoeve van Oversteen,
aan den « Veenentioek » achter het dorp.
Wat ging hij daar doen ?
Wat zou hij zeggen ?
Dat wise hij niet. Hij dacht er overigens niet aan.
Hij wilde weten of Roze Kate er was.
Eene inwendige stem zei hem dat hij er het meisje niet
vine en zou.
Plots blip hij staan.
Tusschen de struiken door ziet hij eene vrouwelijke gedaante.
Het kioppen van zijn hart zegt hem dat het Roze Kate is.
Ilij springt door het struikgewas op den weg en staat een
oogenblik als verbijsterd.
Hij had er niet aan gedacht, en toch was het thans In zijn
geest als hadde het zoo moeten zijn gelijk hij het nu voor zich zag
Roze Kate met Heinke Bull, die samen koutend over den weg
voortstapten.
Zonder in 't minst to vermoeden dat Simon of iemand anders
lien gadesloeg, gingen zij langzaam over den eenzamen veldweg.
Simon sloop hen zoo dicht mogelijk op de hielen.
IIij wilde weten waarover het geheimzinnige gesprek Bier'
twee loopen mocht.
- Zijt gij zeker, vroeg Roze dat gij u niet bedriegt, Heinke:
hebt gij het mes good gezien en herkend ?
— Of ik ! 't Is hot mes waarmede Neel Donkers vermoord
wend.
— Hoe komt dat mes in 't bezit der moordenaars van moeder
Cornelia ? Dat is iet wat ik niet begrijp.
-- 1k evenmin, maar tech is het zooals ik zeg.
-- Maar dat is eon bewijs van 't hoogste gewicht, spra y Roze
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Kate eensklaps, de justitie moet verwittigd worden.
- Och, zei Heinke, meent gij dat de justitie veel belang aan
the bijzonderheid hechten zou ?
— Zij zal wel verplicht zijn haar onderzoek over den moord
der « Graetheide te hernemen als zij nu den moordenaar vindt
van Neel Donkers, dan heeft zij then ook van moeder Cornelia:
dat staat vast.
Simon beefde over al zijne ledematen.
Die herinnering aan de Graetheide » joeg hem eene huivering door het lichaam.
Iiij zou dat Heinke Bult wel hebben willen verworgen ! . ..... .
Wie had hem kunnen zeggen dat dit verwenschte mes ook
datgene was waarmede zijne moeder doorstoken werd ?
Wie had dat mes gezien ?
Twee dagen na het gebeurde op de « Gi-aetheide » had hij zelf
dat mes terug gevonden, geen honderd meters van de plaats
waar Neel gevallen was.
Hoe kon Heinke dan weten wat hij bevestigde ?
Simon hadde op die vraag het antwoord vernomen, hadde hij
liet gedacht gehad verder te luisteren.
Doch de onrust maakte hem zoo benauwd dat hij van den
weg in 't veld sprong en naar de smidse terug liep.
Hij moest onmiddellijk Jacob van 't gebeurde op de hoogte brengen
Zonder in 't minst vermoed te hebben dat hen iemand
beluisterd had, ging Roze Kate voort
— Gij kwaamt dus op de plaats waar de ongelukkige Neel
Donkers vermoord werd, eenige oogenblikken nadat de misdaad
volbracht werd?
— Ja, ik hoorde een schreeuw, en, hevig verschrikt bleef ik
staan en luisterde.
Ik wist wel dat het Simon en Neel waren die mij al zingend
volgden, want ik was hen in Tervueren voorbijgegaan daar zij
in De Ploeg nog een laatste glas dronken.
't Verwonderde mij zelfs hen zoo vroolijk te zien maar ik had
toch niet veel vertrouwen in die zoogezegde verzoening.
Daarom liet ik mijn eerste gedacht varen, samen met lien naar
huis te komen, en ik stapte vlug door.
Den heelen weg lang hoorde ik hun gezang en Coen ik den
ngstschreeuw hoorde was ik hun slechts een pa a r honderd
meters vooruit.
Ik wilde terug loopen, loch de vrees voor Simon, een echten
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duivel, hield mij terug.
Fen oogenblik later zag ik, dwars over het veld, iemand
voortioopen in de richting van het dorp.
Was dat Simon ? Ik veronderstelden het, doch de duisternis
belette mij den vluchtende to herkennen.
Ik luisterde.
Niets verroerde.
Ik raapte al mijn mijn moed bijeen en ging op mijne schreden
terug.
Van tijd tot tijd bleef ik staan en luisterde.
Mijn hart bonsde mij in het lichaam, maar toch wilde ik
gaan en den gekwetste hulp verleenen.
Toen ik weer een poosje luisterend staan bled, hoorde ik een
eigenaardig geritsel in de lange heide, die de baan begrend.
Er liep iemand heen en weer, nauw Lien stappen van de
plaats waar ik mij beyond.
Ik ging langs den weg liggen.
Geene minuut duurde het, of eene tweede gedaante liep mij
voorbij en verdween over 't veld.
Alles bleef nu voortaan stil, ijselijk stil.
Welk bloedig drama was hier afgespeeld ?
liadden zij Neel Donkers vermoord ?
Die gedachte maakte mij zoo angstig dat ik naar adem snakken
moest.
Niets, niets verroerde.
Ili las een Onzen.-Varier en werd wat kalmer.
Voorzichtig stond ik recht en trachtte met den blik door
de duisternis to boren.
Niets bemerkte ik. Niets bewoog.
Toen ik mijn eigen overtuigd had dat er geen aanvallers meer
in de nabijheid waren en het toch mijn plicht was als mensch
to gaan zien wat er met Neel Donkers was voorgevallen, ging ik
nog enkele stappen terug.
— Wie weet, zoo vermaande ik mij zelf, of het Neel niet
was die daar even over het veld wegliep ! Ik maak mij benauwd
om eene onnoozele vechtpartij. Hij zal een slag gehad hebben
van Simon en nu zet hij hem na.
•

•

•
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t ensklaps echter gaan mijne haren recht omhoog...–
Met mijn voet had ik een log voorwerp aangeraakt dat dwars
over den weg lag.
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't Was een mengch.
Ik bukte mij.
't Was Neel Donkers.
Ik herkende hem aan zijn land krullend haar, dat hem verward in 't gelaat hing.
Neel lag op den rug uitgestrekt.
Ilij verroercie niet.
Ili riep zijn naam.
Geene beweging.
Ik greep zijne hand ; die hand hing slap en was ijskoud.
1k betaste hem en legde mijne hand op het hart.
Geen teeken van leven gaf het.
Nu begreep ik eensklaps dat Simon hem vermoord had.
't Was eene leelijke besehuldiging die daar in mijn hart tegen
den jongeu smid opkwam, maar ik was overtuigd dat niemand
anders dan hij de moordenaar was.
Maar wie was dan, de tweede persoon die ik had zien wegloopen ?
Al tastend vond ik een groot met blood besmeurd zakmes.
I Dat kan een middel zijn om den dader to ontdekken, dacht
ik, en ik nam het mes mode, na mij nogimaals overtuigd to
hebben dat Neel Donkers dood was.
Ik liep naar mijn huizeken.
Wie was de persoon die ik over het veld heb zien vluchten ?
Toen ik Simon en Neel Donkers in DE PLOEG gezien had,
zaten zij aan tafel met Zeger Stijn, den wever van Woluwe.
Een brave, beste jongen, doch die van Simon weinig hebben
moet.
Was hij het ?
Zou hij de hand gehad hebben in den mansiag ?
Ik herinnerde mij niet dat hij ooit met iemand een woord
had, zelfs niet met de twee smidszoons.
To huis gekomen was mijn eerste werk het mes to ondorzoeken tot aan den hecht was het met, blood bevlekt.
Ik huiverde.
't Scheen dat, terzelfdertijd als dat mes, ook de moordenaar
ire huis was.
Was een groot zakmes, -met een steel in zwarten hoorn en
een sterk springslot.
Het lemmer was breed, doch op het uiteinde, dat Tangs beide
kanten scherp geslepen was, liep het smal uit.
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Een echt moordenaarswapen.
Toen ik het nader onilerzocht, bemerkte ik dat op den steel
drie schuinsche kruisen uitgesneden waren : zie, zoo. Dit zeggend
teekende Reinke drie X X X op zijn hand.
Welnu, het mes, dat gij in de rechtszaal gezien hebthad ook
die drie kruisen, zegt gij.
— Ja, antwoordde Roze Kate.
— Geen twijfel dus !
't Bleef nu to weten wiens mes het was. Dat van den wever
of dat van Simon?
Ili kon nu natuurlijk die zaak a4n het gerecht gaan aangeven, maar dan moest ik mij bekend maken en als getuige
optreden.
Maar, dan was ik ook zeker dat de Dirixen mij vroeg of laat
zouden van kant maken. 't Zijn kerels tot alles in staat.
Ik besloot dus met list te werk to gaan.
Hij, die het mes achtergelaten heeft, zal gewis naar de plaats
der misdaad terugkeeren, dacht ik, om het waren, dat hem
verraden kon terug to halen.
Daarom ging 1k, 's anderdaags, toen ik in 't chirp gehoord hail
dat ze Neel Donkers rails gevondon hadden, en reeds naar het
doodenhuisje hadden gevoerd, naar de plaats terug en wierp
het mes in de heide.
Den ganschen dag hield ik mij in den omtrek schuil ; niemand kwam.
1k had een stuk brood mOegenomen, want ik was besloten
ook • den nacht door to brengen.
1k wilde weten wie het mes zou komen halen.
Niemand echter verscheen.
Tegen den morgen werd 1k door den slaap overrompeld en,
wat ik ook aanwendde, mijn oogen vielen dicht.
Lang echter kon ik niet geslapen haben, want then iii weer
in koortsachtige verschriktheid ontwaakte, was de zon nog
niet op.
Tot tegen den middag bleef ik nog in mijne schuilplaats
verborgen, en wijl ik toen nog niemand had zien verschijnen,
besloot ik terug naar mijne waning to gaan.
Ik ging naar de plaats waar ik het mes had neergelegd.
Het was verdwenen
Ik zocht, meer dan een uur lang, in gansch den omtrek.
Niets to vinden.
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Het was of ik betooverd was.
Telkens begon ik weer opliieuw te zoeken.
Geen heideboschje, geen grashalmpje dat ik niet doorzocht of
aanraakte.
Doch ik vond niets.
Ik begon nu te overdenken dat men gedurende mijnen kortstondigen slaap gekomen was en het mes had weggehaald.
Ik werd woedend op mij zelven.
1k sloeg mij met de vuist voor het voorhoofd zoo dom geweest
te zijn.
Doch wat gebeurd was kon niet meer ongedaan gemaakt
worden.
De moordenaar was voortaan zeker niet ontdekt te worden.
Het eenigste bewijs van zijne misdaad was het mes, en dat
mes was nu in zijn bezit ! Wat kon ik verder nog doen ?
wilde ik aangifte doen van hetgeen ik u verteld heb, Roze,
wie zou mij geloofd hebben ? Wat moest ik dan aanvangen ?
Zwijgen, en afwachten wat verder gebeuren zou.
Neel echter was wel een oppassende brave jongen, maar 't was
een arme nederige werkjongen en er werd, bijgevolg, maar
weinig moeite gedaan om zijne moordenaars op het spoor te
komen.
Eenige weken na den mansiag hoorde men in de streek
niet meer van den armen Neel Donkers spreken.
Hij was dood en vergeten en zijn moordenaar liep op vrije
voeten.
Sedert dat oogenblik heb ik alle dagen, gevorscht en gezacht
om te weet to komen wiens mes het was dat ik mij zoo dom
weg onder den news had laten weghalen.
Met goed overleg heb ik, langen tijd daarna, Zeger Stijn ondervraagd of hij met Simon en den vermoorde niet was naar huis
gekomen.
Hij antwoordde mij dat hij in Tervueren was achter gebleven,
en, wijl hij den- weg gezamentlijk met Simon niet wenschte
of te leggen, eerst eene halve uur na hem de Ploeg verlaten
had.
Daarenboven had hij een binnenweg genomen en was hij
langs de vijvers naar huis getrokken.
Na veel weg en weervragen bracht ik het gesprek ook ongemerkt op het mes waarmede den moord moest gepleegd zijn.
't Moest een zeer scherp en groot mes zijn, zei ik, want de slag-
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ader was gansch doorgesneden. Leger antwoordde niet veel.
Ik meende te bemerken dat dit onderhoud heen veeleer onaan-o-enaam was.
Ik sprak verder aan niemand over de zaak en hoopte wel
dat de rechtvaardige God vroeg of laat de waarheid aan het
licht brengen zou. En dat is thans geschied !
wij weten dat Simon de schuldige is, dat hij het was die
den armen Neel Donkers vermoordde.
— Ja, zei Roze Kate, dat weten wij. En toch zijn wij, voor
het oogenblik, niet veel verder gevorderd.
Meent gij dat ? riep Heinke, ongeloovig glimlachend; mij dunkt
toch dat de beschuldiging, die Jacob tegen zijn brooder uitbrengt,
klaar en duidelijk is.
— Dat is ze ook. Maar, nog daargelaten dat wij door eene
geruchtmakende aanklacht bij het gerecht de zaak van Everard
weinig zouden dienen, moeten wij ook inzien dat wij met mannen te doen hebben die ons ill do boosheid den bans zijn. Zoo
Jacob, meent gij niet dat hij mij zou leugenachtig maken ? Hij
zou voorgeven dat ik heel die geschiedenis verdicht heb om
alzoo de schuld van Everard onwaarschijnlijker to maken. Het
gerecht zou maar al te zeer geneigd zijn zulks aan to nemen
en, meer dan waarschijnlijk, zou er op onze aanklacht zelfs
geen gevolg gegeven worden. Everard zou nog met meer
strengheid bewaakt worden en wij zouden ons Jacob en Simon
op den hats hebben gehaald en, wee, clan ons beiden.
- Gij hebt gelijk, Roze Kate, gij hebt gelijk, zuchtte Heinke,
't is zoo gemakkelijk niet als ik mij eerst liet voorstaan. Maar,
wat moeten wij dan toch beginnen ?
— Leer voorzichtig blijven, dat is voor 't oogenblik de hoof'dzaak.
Men mag niet vermoeden dat wij icts beramen en voorat
moogt gij u, thans min clan ooit, een wooed laten ontsnappen
dat zou kunnen laten vermoeden wat gij weet over het drama
der « Graetheide
— Good, maar verder ? Roze Kate
ga morgen naar de stad en spreek met de moederoverste. Ilebt gij mij zelf niet gezegd dat zij ons genegen
was ?
— Zeker, Roze, de goede moeder zal ons helpers met raad
en daad, maar, in afwachting, kunnen wij toch Diet werkeloos
blijven.
— 1k zie met voldoening dat gij ongeduldig zijt om Everard
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te redden, zei Roze Kate, maar de groote haast is niet altijd
het beste middel om te gelukken.
— Een uur is to lang, zei Heinke.
— Ga dezen namiddag naar het Paviljoen. Heintje Wimpelo
is dan van wacht. Gij zult zien hem te spreken zonder dat
iemand het merkt. Hij zal u zeggen of er nieuws is en wat
wij doen moeten.
— Goed. En verder ?
— Dezen avond, rond 10 u., komt gij naar de smidshoeve; langs
den veldkant kunt ge ongemerkt in den boomgaard.
Klop Brie maal op het derde vensterken langs den achterkant
van de hoeve. Ik zal u daar afwachten en uwe tijdingen vernemen.
— Afgesproken !
— Maar, voorzichtig dat geen van de « twee » u in 't oog
krijgt, voegde Roze Kate erbij, want ze zijn tot alles bekwaam.
— Geen nood dat ze Heinke Haas zullen in handen krijgen,
lachte het bultje.
— Het is thans tijd te scheiden, hernam het meisje ; ga gij
door het woud terug ; ik zal even bij pachterse Oversteen binnen gaan en mij dan insgelijks naar huis spoeden : wij mogen
geen argwaan geven.
Reeds was Heinke een eindje weg, toen hij zich eensklaps
jets scheen to herinneren, en haastig keerde hij op zijne stappen terug.
— Wat is er ? vroeg hem Roze Kate.
— Zijt ge niet bevreesd dat u jets overkomt, (us een van de
twee deugenieten vermoedens krijgt dat gij jets in 't schild
voert ?
— Natuurlijk, Heinke.
— Dus dat ge zeer voorzichtig zult moeten wezen.
— Inderdaad.
— En zijt ge zeker dat geen van beiden tot nu toe jets gemerkt heeft ?
— Ja, daarvan ben ik zeker.
-- Mag ik u vragen hoe gij erin gelukt zijt die x beren »
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tot zulke lammekens te maken ?
-- Gij zijt ongeloovig, lachte Roze Kate.
— Neen, niet ongeloovig, Roze, antwoordde Reinke ; maar, ik
vrees dat gij u door die kerels zult laten verschalken.
— Geen nood.
— Hoe hebt gij dit mirakel kunnen bewerken ? dat begrijp ik
niet, Roze.
— Och, zei het meisje, als men maar goeden wil en mood
heeft, dan bekomt men wat men verlangt.
— Ili meen u te begrijpen, Roze, hernam Heinke ; loch, 't is
een gevaarlijk spel dat gij drijft.
— 't Is voor Everard ! zuchtte Roze, en dan laat ik mij door
niets afschrikken.
— In alle geval, ik zal, goede wacht houden ! Reken op
mij !
— 't Zal noodig zijn, 't zal noodig zijn, mompelde het brave
Reinke terwip hij zich, ditmaal voor goed, verwijderde.
Roze. Kate spoedde zich naar pachterse Oversteen waar zij
eene ontmoeting deed die zij niet voorzien had.
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e wind gierde door het Zonienbosch.
IIij schudde de kruinen der hooge eeilwoucle boomen
met geweldige kracht, en akelig klonk lies gehehnzinnig windgeloei in de stilte van den donkeren nacht.
Donker nochtans was het slechts bij enkele poozen,
uit hoofde der groote zwarte wolken die in wilde vaart aan
den hemel voortrolden en telkens de maan achter een ondoordringbaren sluier verbergen kwamen.
't Was een nacht gelijk aan die waarin onze vriend Reinke,
het brave bultje, voor de eerste maal de spook verschijning
achter 't Roode KIooster had ontwaard. De vreeselijk groote bok
met de vervaarlijk glimmende oogen !
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't Was nu al jaren geleden, en nog steeds liep het goedige
ventje eene huivering over het lijf als hij, na zonsondergang,
omtrent de plaats der verschijning kwam.
En Loch, al was het nagenoeg middernacht, het zoo gevreesde
uur van den heksengang, het bultenaarken be yond zich op dozen
avond weer op de baan die voorbij het Roode Klooster voerde.
Een zonderling gebruisch vernam men achter de zware slotpoort
Wapengekletter en paardengetrappel ; nu en clan een ongeduldig roepen van bevelen.
Wat mocht er daar geheimzinnigs voorvallen ?
Die vraag stelde zich ook onze vriend Heinke, en, om er het
antwoord op te vinden, had hij Zich verstout den ouden Cornelis
Dirix te volgen, dien hij in den avond had zien voorbij zijne
woning sluipen.
— Die komt als ongeluksbode, mompelde Ileinke, ik wil weten
waarheen hij trekt.
't Was de eerste maal niet dat Ileinke Butt den ouden vrekkigen hoer op de hielen zat.
Hij had het altijd zoo weten amm te leggen dat Cornelis
Dirix hem nooit had opgemerkt.
Nu zou dat ook wel lukken.
't Begon allengskens donkerder to worden, en then Reinke
over de heide voortliep, van tijd tot ttjd voorzichtigheidshalve
staan blijvend om links en reehts te loeren of hij zelf niet bespied werd, bemerkte hij niet dat dit inderdaad het geval met
hem was.
Wij zullen weldra hooren wie er achter stronk en struik
verborgen zat en Heinke's gangers met de grootste belangstelling
te volgen scheen.
Dank de omstandigheid dat de maan haar onbescheiden Licht
door de dikke wolken verhinderd zag, gelukte het Heinke den
ouden Dirix kort op de hielen te geraken, zonder in 't minst
zijn argwaan te wekken.
De grijze hoer ging met vasten stag.
Hij liep, vlugger clan men zijne stramme beenen zou hebben
toegegeven.
Dwars door het bosch ging hij, regelrecht in de richting van
het Roode Klooster.
Toen hij nog een goede boogscheut van het vervallen gebouw
verwijderd was, bled Cornelis Dirix staan.

i

676

DOZE KATE

Heinke stond geen vijf stappen achter hem, verscholen achter
een reusachtigen beukenstam.
Dirix hield het hoard strak gewend in de richting van 't oude
kloostergebouw. Hij verroerde niet. Men zou gezegd hebben dat
hij, op de plaats waar hij stond, als versteend was.
Hij slaapt waarachtig, de oude vrek, mompelde Heinke.
Cornelis Dirix echter was integendeel zeer goed wakker, en,
heel zijne aandacht was in beslag genoinen door een venster
in den linkervleugel . van het gebouw.
Hadde Reinkezulks kunnen vermoeden, dan zou hij ook met
nieuwsgierige aandacht den blik op het geheimzinnige venster
hebben gevestigd.
Reeds tweemaal had Cornelis'• scherp geoefend oog daar eene
witte gedaante zien vOOr verschijnen.
Er was geen liclit in de kamer waarin bedoeld venster was
aangebracht, doch, in den ouden, grijzen muur en tegen de kleine
donkere vensterruitjes, kon men het witte gewaad der verschijning
telkens klaar en duidelijk zien afgeteekend.
Doch, Reinke zag het niet.
Ongeveer een kwartier stond Cornelis in dezelfde onbeweeglijke
houding.
Op hetzelfde oogenblik ging een scherp geschuifel op, en terzelfdertijd riep de koekoek zijn eentonig lied.
- Koekoek, klonk het zonderling zacht en weeklagend door
't woud.
Nu scheen er eensklaps weer leven in den ouden Dirix te
komen.
Hij rekte den hals en luisterde met gespannen aandacht.
Nog Bens herhaalde zich het geroep van den koekoek.
— Dat is een rare vogel die daar zingt, mompelde Reinke.
Mei is Lang voorbij en nooit heb ik gelioord dat de koekoek
in den nazomer zingt ?
— Dirix echtcr was eensklaps spoorloos verdwenen.
- Goed. Is er dat nu ook een die tooveren kan ? vroeg zich
Heinke af, half schertsend, half angstig.
Toch waagde hij het van achter den boomstaan te voorschijn
te komen.
Hij ging naar de plaats waar zoo even nog hoer Dirix gestaan had. Zijn geoefend oog van boerjager drong door de
duisternis, en nu bespeurde Heinke, in de schaduw van den hoogen
muur die het oude kloosterhof van den smallen, diepen straatweg
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afsloot, eene vage gedaamte die zich haastig voortbewoog.
't Is er niet plu g s achter gindschen muur, mompelde het bultje,
en Loch zou ik mij nu wel i .l een muffs willen veranderd zien
om ongemerkt onder de oude poort te kunnen doortrippelen.
Hij versnelde den stap en was hoer Dirix weer spoedig op
de hielen.
De oude hoer ging dam' voor hem. Heinke hoorde hem hijgen ;
hij zou slechts den arm hebben hoeven uit to steken om hoer
Dirix aan te raken.
De -straatweg, langs de cone zijde door den muur afgesloten,
was aan de andere zijde door den hoogen boschkant afgeperkt;
op dit oogenblik waren Heinke en zijn voorganger nog een
steenworp van do poort verwijderd langs welke men in het
binnenhof van het Roode Klooster kwarn, en nergens antlers,
op heel de length van den muur, was eene tweede deur of
welkdanige opening ook.
Al die bijzonderheden waren -Reinke Bull bekend van over
jaren.
Hij kende de streek op zijn duimken van buiten en wist, om
zoo te zeggen, de plants van elken boom in het woud, van
elken struik op den leant, en van elken steen in den muur.
Sedert zijn zonderling wedervaren in het oude klooster en in
deszelfs onderaardsche gangers, had het bultenaarken voortdurend
gezocht en, dock niets was hij te weten gekomen over de geheimzinnige Bingen die hier gebeurden.
Dezen avond echter meende llij de oplossing van het raadsel
te zullen vin(fen dat sedert vijftien jaren reeds in zijn -geest
omwoelde.
De maan wierp op dit oogenblik weer enkele flauwe stralen
zoodat de omtrek op zekeren afstand min of meer verlicht werd,
althans genoeg om Heinke geweldig benauwd te maken.
Toen hij in zijn hartstochtelijken ijver om boer Dirix te volgen
uit het woud op de baan getreden was, had hij er niet aangedacht Bat hij zich blootstelde ontdekt te worden.
Inderdaad zoo de boer zich op dit oogenblik omkeerde, dan
was Heinke gesnapt !
Die gedachte was Heinke ten aterste onaangenaam.
Ook bepeinsde hij op dit oogenblik alle middelen om hoer
Cornelis uit de oogen te blijven.
Dit zou herder gedaan zijn dan ons Heinke verwachtte.
Inderdaad, van boer Cornelis was opeens geen spoor meer '
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Hij was verdwenen !
Verzwonden !
Hoe ?
Waar ?
Heinke kon er geen verstand aan krijgon.
Pas eene seconde ging de oom der twee moedermoorders
daar voor hem ; hij hoorde zijne geringste beweging, zijne zware,
hijgende ademhaling, het wrijven zijner kleederen tegen den
muur.
Hij had hem geen denkbaar oogenblik uit het oog verloren,
en nu was hij weg !
Heinke meende eerst dat hij droomde, dat alles .wat hij sedert
een paar uren geloorde doorleefd te hebben, niets anders was
dan een bange droom.
Hij betastte zich van boven tot onder, kneep in zijn oor,
draaide zich om.
Niets te zien, noch to hooren van den verzwondenen Dirix.
Maar, de avond, de muur, het Roode Klooster, dat a pes was Loch
werkelijkheid. Alles stond op zijne oude plaats alleen Dirix
scheen in den grond to zijn verzonken.
Heinke sloeg een kruis.
Hier had de booze de hand in 't spel, dat was zeker.
Het brave Heinke verstoutte zich echter w'eldra en deed een
paar stappen vooruit zoodat hij, volgens hij berekende, thans
precies op dezelfde plaats staan moest waar hij boer Cornelis
pas voor 't laatst bemerkt had.
Niets verdachts echter was hier to ontdekken. Geene deur in den muur waardoor iemand hadde kunnen verdwijnen, geen struik, geene groeve waarachter of waarin hij
zich hadde kunnen verbergen.
Radeloos stond nu Heinke daar, keerde en draaide langs alle
zijden zonder een spoor of eenig aanduiding to vinden, die hem
de schielijke en geheimzinnige verdwijning van boor Dirix kon
verldaren.
Daar hoorde hij nu weer het roepen van den koekoek, loch
ditmaal in zijne onmiddellijke nabijheid.
't Geroep kwarn van den boschkant en Monk, zoo althans
scheen het ons bultenaarken, uitdagend spottend.
Wat nu gedaan ?
Terugkeeren. dat was de eerste gedachte van Heinke.
De nieuwsgierigheid Miter, en de zucht de geheime gangen
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van Everard's en Roze Kate's vijanden te bespieden, spraken
luider dan zijne vreesachtige voorzichtigheid.
Heinke ging terug het bosch in, koos zich, zoo dicht mogelijk
bij de plaats waar hij gestaan had, een schuilplaats van waar
hij ongemerkt zou kunnen gale slaan \vat er voorviel.
Nauwelijks had hij post gevat of twee stevige vuisten pakten
hem bij de schouders' en op hetzelfde oogenblik rolde Heinke
Ilaas als een ezel over den grond.
Geen woord werd er gesproken.
Heinke lag in bezwijming van schrik, en zijn aanvaller, een
struische, jonge kerel, had geen -de minste moeite om hem aan
handen en voeten te binden en hem daarna in een grooten linnen
zak te steken, die voor dit doeleinde hoofdzakelijk scheen medebo-ebracht.
Waar zou het arme Heinke nu tot het bewustzijn terugkomen ?
En welk schrikkelijk lot stond hem te wachten ?
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Iliej de gpelonk.

en uur is verloopen.
Binnen de muren van het vervallen Roode Klooster
is alles rustig.
Geen het minste gerucht verraadt nog de aanwe_
zigheid van eenig levend wezen.
Verder het woud in, echter, heerscht levee. Een troep ruiters
reeds op vurige paarden voorbij.
Het waren woeste, verharde kerels, wier zonderlinge kleeding,
bij het wiegelend schijnsel der fakkels, een zonderlingen doch
schilderachtigen indruk maakte.
Zij waren van kop tot teen gewapend.
In hun gordel glinsterde een dolk en, aan eon schouderrieni
droeg elk van hen een lang krom zwaard.
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Snel als de wervelwind joegen de reuzengestalten door het
bosch, hun vurige rossen steeds met gedempt roepen aansporend
tot nog grooter haast.
Voorop reed een groot man met statige houding.
Hadde men hem van meer dichtbij en in min onstuimige
vaart kunnen gadeslaan, dan zoo men bemerkt hebben dat hij
van meer dan gewone schoonheid was.
Dat erkende men nu ook aan zijne statige houding, aan zijne
krachtige gestalte, aan zijn scherp afgeteekende gelaatstrekken
die bij het fakkellicht hel afstaken tegen de donkere omgeving.
Zijn weelderig donker haar hing in golvende lokken tot op
zijne breede schouders, en een voile baard omkranste zijn bleek
voornaam gelaat, en zijne vurig schitterende oogen verraadden
geestkracht en trotsche hooghartigheid.
Zooals hij zich thans met losse bevalligheid op zijn vurig ros
omkeerde tot de hem volgende troep, die hij met zijn scherpen
adelaarsblik overzag, om dan zijn lang gerekt « voorwaarts
te doen weerklinken, was het hem aan te zien dat hij tot gebieden geboren was.
Zijn uitroep werkte als een tooverwoord.
De reuzengestalten op de paarden richten zich hooger op, de
scherpe sporen drongen in de lenden der paarden en nu vlogén
de dieren in woeste vaart verder.
Hunne hoeven schenen nauwelijks , den met mos bedekten bodem aan te raken.
Brieschend snoven zij de vochtige nachtlucht op, en de donkere haren der ruiters waaiden omhoog in hun wilden rit.
Aallen vooruit, stormde de aanvoerder, de graaf van
Oudburg.
Plotseling sprang zijn forsige hengst ter zijde.
Een min geoefend ruiter dan degene, die de aanvoerder dezer
stormende bende scheen, zou uit den zadel zijn geworpen, doch
de graaf zat onwrikbaar in den zadel.
Hij scheen met zijn deer saamgegroeid.
Voor den duivel, riep hij, wat overkomt u ?Die vraag richtte hij tot zijn rijdier, en terzelfdertijd poogde
hij het paard 'hoer in den weg to brengen.
Vergeefsche pogingen nochtans.
Verwonderd hadden de mailmen van zijn gevoig reeds ook
hunne paarden tot staan gebracht.
Zij naderden stapvoets hunnen aanvoerder.
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- Daar ligt lets midden in den weg, zei 66n uit de voorste
rijen.
— Wat is het, Koenraad ? vroeg van Oudburg.
Degeen, die met den naam van Koenraad werd aangesproken,
was een man van midden in de veertig, blond van haar en
baard, in tegenstrijd met al de andere mannen van het gezelschap.
Bij de- vraag van den aanvoerder sprong hij vlug uit den zadel,
en nu bukte hij zich over het voorwerp, dat het paard van den
schoonen graaf van Oudburg had doen schrikken.
— 't Is een groote zak, zei hij, het voorwerp met verwondering
betastend.
Een zacht gekerm trof het oor der omstanders.
— Er bevindt zich een levend wezen in dozen zak, zei Koeraad,
en, haastig zijn dolk trekkend, sneed hij den zak los.
Een borstelig, dik, breed hoofd kwam onmiddellijk to voor
schijn.
Een schaterladlen weerklonk.
- Een fakkel hier ! riep Koenraad.
De graaf van Oudburg was inmiddels insgelijks van zijn paard
gesprongen.
Bij het schijnsel der aangereikte fakkel
men nu den persoon uit den zak nauwkeurig openers.
Onze lezers hebben dien persoon reeds herkend.
't Was inderdaad Heinke Bult.
- Wat beteekent dat ? bromde de aanvoerder. Wat voert gij
bier uit ?
Men bemerkte thans eerst dat Heinke aan handen en voeten
gebonden was.
Het gelaat van den aanvoerder helderde op.
Een oogenblik had hij gedacht dat hem eene hinderlaag gespannen was. Iemand, die aan handen en voeten geboeid was, kon
hem echter weinig schadelijk zijn.
- Neemt hem mode. 't Is een ongelukkige, die wellicht door
baanstroopers word aangerand. Hij is onze gast en bijgevolg
onder onze hoede.
Voorwaarts
Vlug sprong hij weder in den zadel.
- Voorwaarts gebood hij, en voort ging het in wilden galop.
De graaf van Oudburg had zijn paard met eene vlugge bewe.
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ging in den weg teruggebracht en, zonder zich verder om de
anderen te bekommeren, stormde hij vooruit.
Geholpen door een der mannen had Koenraad het bultenaarken
opgetild.
Hij plaatste Heinke vOar zich op het paard, en zonder anrdere
stoornis ging de dole jacht thans verder door den stormachtigen
nacht.
Heinke kwam langzamerhand tot het beset van zijnen toestand
terug.
Van het oogenblik dat hij v6Or den kloostermuur werd aangerand, had hij het bewustzijn vertoren.
Wat was met hem gebeurd ?
Wie waren de vreemde kerels die hem omringden ? Hoe was
hij in hun midden gekomen ?
Hij wilt niet hoe die kerels hem van een zekeren dood gered
hadden
Hoe zijn aanvaller hem hier, midden op den eenzame boschweg,
had gelegd op het oogenblik dat hij de troep ruiters in dolle
vaart hoorde komen aangerend, vast met de duivelachtige hoop zijn
slachtoffer onder de hoeven der aanhollende paarden te - zien
verpletteren !
Heinke kende dus het gevaar niet waaraan hij ontsnapt was,
en hij jammerde thans alleen maar over het lot dat hem beschoren was.
Deze troep, inderdaad, kon niets anders zijn dan eene bende
der beruchte moordenaars welke men zegde in de onderaarsche gangen van het Roode Klooster verscholen te zijn.
Eindelijk schenen de ruiters het doel van hunnen tocht te hebban bereikt.
Dit Joel was de vlakte waarheen wij den lezer reeds eenmaal
voerden, namelijk in den nacht dat de jonge ridder van Colmar
er Etna van een gewissen dood redde uit de handen van den
valschen kluizenaar.
De troep ruiters maakte halt en de manschappen stegen

af.
De jonge aanvoerder verdween in de spelonk, welke in den
rotswand was uitgehouwen.
Ook Koenraad was afgestegen, en had Heinke Bult insgelijks
van het paard geholpen.
— Vrees niets, had hij hem in 't oor gefluisterd, er zal u niets
onaangenaa ms overkomen.
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- Wat wil men van mij ? vroeg Reinke, waarom word ik
weggevoerd ?
Het bultenaarken dacht niet anders of men had het met lien
nachtelijken tocht alleen op hem igemunt
- Wij zullen naderhand gelegenheid tot* spreken hebben, zei
Koenraad, volg mij thins in de bergkloof.
De vreemde ruiter had zijn paard bij den town genomen en
trok het achter zich voort, terwiji Heinke Bult aan zijne zijde
voortstapte.
Door eene zeer smalle kloof, in den bergwand drong, hij in
cone soort van natuurlijke vesting, langs alle zijden door (le
hooge kanten der rotsblokken ingesloten.
Al de ruiters drongen beurtelings in deze omheinde plaats,
Een fantastisch schouwspel ontrolde zich thins weldra voor
het oog, een beeld van het typieke zwerversleven.
Spoedig tlikkerden alone heldere legervuren, wier Hammen
kronkelend ten Hemel stegen en de rotswanden in zee van
licht deden Baden.
Rondom, in den bergwand. zag men ingangen van verschillende Nolen die eer aan schuilplaatsen van dieren dan van menschen geleken. En nochtans hadden de vreemdelingen Mier hunne
woonplaatsen.
Vreemdelingen waren het inderdaad, (lie hooge donkere gestalten, met hun wasgele gelaaiskleur en hunne ravenzwarte glimmende haren.
't Waren Zigeuners.
In €'en van de spelonken trad Koenraad.
Hij wenkte Heinke dat hij hem volgen zou.
In eenen hock lag een bed van bladeren en mos.
Eene soort van lage steenen tafel stolid tegen den wand.
Koenraad wierp zijn breedgeranden hoed op de tarel, ontgespte
zijn zwaard en sloeg tweemaal met deszelfs handvatsel op het
tafelblad.
Bijna op lietzelfde oogenblik tract een der Zigeuners in het
hol.
- Als er, zoo sprak hem Koenraad toe, breng ons eene kruik
sterken wijn en zorg dat wij niet gestoord worden.
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— Hoelang moet ik hier blijven ? vroeg Heinke.
— Zoolang de meester dat voor zijne eigene vèiligheid of
voor 't bewerken zijner plannen zal noodig oordeelen.
— Maar ...... stotterde Reinke, die juist op middelen bedacht was om zoo spoedig mogelijk Roze Kate te vervoegen, dan
zou ik hier moeten blijven zoolang
— Ja, zoo fang als hdt den meester believen zal.
Heinke zuchtte. Hij had echter in zijn leven gelegenheden
genoeg gehad om geleerd te hebben van den nood eene deugd te
maken. '
Hij besloot kalm of te wachten wat er verder zou voorvallen,
en Het zich den wijn duchtig smaken, dien den Zigeunerknaap
middelerwiji had binnen gebracht.
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Iteinue ItuIt, voor tie tweetie intuit
Ilan eeti groot. avatar Ontsztapt:

e aanvoerder, de jonge graaf van Oudburg, was
binnen de spelonk verdwenen.
Steeds hooger sloegen de vlammen der wachtvuren
en verlichtten heel de ruimte waarbinnen het kamp
gelegerd lag.
Knetterend wrongen ziej zich 6mhoog, en gingen hoog, zeer
hog in den bergwand, eene kleine opening verlichten.
Die opening was de ingang eener ruimte die den hoofdman
zelf tot verblijf diende.
,Geen der mannen wist hoe de graaf van Oudburg tot dit verblijf geraakte, daar het ten minste tachtig voet boven den grond
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verheven was en de bergwand iniiurrecht omhoog steeg.
Van Oudburg, die somber van karakter was, en alleen dan
een woord sprak wanneer zulks hoogst noodig was, verdween,
na elken tocht, in eene der openingen van het ruim die met
het gelijkvloers waren aangelegd, en verscheen, een oogenblik
nadien, telkens boven de duizelingwekkende opening daarboven.
Hoe geraakt, hij tot daar ?
Zulks was alien een raadsel.
Zoo stond hij thans ook weer daarboven de armen gekruist
op de breede borst. Langs den steilen rotswand gleed zijn adelaarsblik om omlaag te zien of elk van zijne manschappen zijn plicht
deed.
En de mannen voelden lien strengen blik van hunnen gebieder !
Zij wisten dat de geringste inbreuk op de wetten die zij zich
zelven hadden opgelegd, met onverbiddelijke strengheid zou
worden toegepast.
Daarom zouden zij zich wel gewacht hebben eerst aan hen
zelven to denken vooraleer de paarden behoorlijk verzorgd
waren.
Zij voederden dus steeds -eerst de dieren, maakten de wapens
blank en hielden alles voor eene mogelijke overrompeling in gereedheid. Daarna eerst was het hun toegelaten op hunne beurt te
eten en uit to rusten.
Wie waren nu de mannen die door den graaf van Oudburg
werden aangevoerd, en wat richtten zij hier uit in dezen stormachtigen nacht ?
Wie ze waren ?
Een hoop zwervers, door den graaf van lieverlede bijeengebracht om hem tot lijfwacht to dienen.
't Was destijds gebruikelijk dat elk heerschap een zeker getal
gewapende mannen onderhield om, in tijd van nood, het erfgoed
te verdedigen. In oorlogstijd was insgelijks elk heer verplicht
aan den vorst een zeker getal ten strijde uitgeruste wapenknechten to leveren.
Hugo Van Oudburg echter had tamelijk veel last gehad om
zijn kleine troep samen to stellen.
De Van Oudburg's waren gekend als weinig vriendelijke meesters. en in de laatste tijden dat de oude heer geleefd had, waren
daarenboven , allerhande zonderlinge geschiedenissen onder het yolk in

TREURSPEL DER SMEDEN

689

omloop gekomen, die de populariteit van den heer van Oudburg
sterk verminderd hadden.
Daarom verwonderde het dan ook niemand bovenmate dat,
na den dood zijns vaders, de jonge graaf zijn toevlucht had
moeten nemen tot vreemde soldeniers, die erin toestemden
hem voor geld ten dienste te staan.
Enkele Oostenrijksche soldeniers hadden zich eerst laten aanwerven.
Weldra werd hun getal versterkt door de komst van een
twintigtal Zigeuners, die vroeger hadden deelgemaakt van het
machtige leger, aan wiens hoofd Zitzka menigmaal zulke
wonderen van onversaagdheid verricht had.
Nog werd beweerd dat de jonge graaf in het onderhoud zijner
huurbende rijkelijk voorzag maar dat hij daarOm soms meer van
hen vergde dan van regelmatige wapenknechten gevergd worden
kon, in een woord dat hij met hen op strooptocht uitging.
In hoever al deze gezegden" op grond van waarheid berustten,
zullen onze lezers weldra vernemen.
Keeren wij thans tot Heinke terug.
Middernacht was voorbij.
De vuren waren uitgedoofd.
Slechts de sterren, die aan den nu opklarenden Hemel schitterden, verlichtten schaarsch het eenzame kamp.
Zelfs de paarden bewogen zich niet.
Lang uitgestrekt lagen ze in diepe rust, zooals de geheele natuur.
Bij den ingang van het kamp stapt een schildwacht heen en
weer.
Hij heeft tot last te waken over hetgeen buiten het kamp
verdacht zou voorkomen. Wat binncin het kamp gebeurt gaat
hem niet aan.
Overigens, alles was eenzaam en verlaten; alien sliepen.
Doch neen, ginds, op de rots, waakt nog iemand.
Als uit steen gehouwen, .staat hij onbeweeglijk.
Het sterrenlicht beschijnt zijn bleek gelaat en verzacht de strenge
donkere trekken.
Zijn oog staart somber in den nacht. Waarover denkt hij na?
Broeit er in zijn hoofd een plan voo-f nieuwe aanvallen ?
Ontwerpt hij geheime samenzweringen tegen Oostenrijk's vorstenlruis ?
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Opeens buigt hij voorover en staart met ingehouden adem in
de diepte.
Wat sluipt daar rond ?
Wie is het die zijne legerstede verlaten heeft ?
De graaf buigt zich nog meer voorover, op gevaar of naar
beneden te storten..
Zijn oog vlamt.
Verraad ! mompelt hij tusschen de tanden.
Scherper nog blikt hij toe.
clan de overzijde van de legerplaats beweegt iets.
Eene schaduw glijdt behoedzaam fangs de rotswanden voort.
Ja, nu ziet hij het duidelijk : eene gedaante treedt te voorschijn.
De maan Brij ft thans vrij in den onbewolkten hemel en werpt
Naar Halt op de kampplaats.
De graaf herkent de gestalte.
Ja, hij bedriegt zich niet : 't is de bultenaar dien hij op den
boschweg gevonden heeft !
Waarom sluipt die daar beneden rond ?
Een spion wellicht.
De graaf bait cte vuisten.
— Wee, den bochel ! mompelt hij, zoo hij iets tegen ons in
't schild voert !
Heinke Haas, want die was het werkelijk, stapt behoedzaam
voort.
Hij blikt naar alle kanten en schijnt de legerplaats in al hare
bijzonderheden op te nemen.
Wat wil hij ? Wat zoekt hij_ hier ?
Hoor, hij mompelt enkele onverstaanbare woorden.
Ja, ja, fluistert hij, hier is het .....
't Is reeds vele jaren geleden maar loch herinner ik het mij.
De drie gebroeders Swartz ontmoette ik bij den ingang der
ingeslotene vlakte. ......
Ik heb ze goed herkend, midden de bende gemaskerde miters
die hen medevoerden
-Ik stond naast den ingang en zag hen hier verdwijnen.
Sedert heeft men, in de streek, geen woord meer over hen gehoord...... Wat zou er met hen gebeurd zijn ?......
— Ongelukkige, gij loopt den dood to gemoet ; volg mij onmiddellijk ! klonk eensklaps eene waarschuwende stem in Heinke's
oor. Ginder boven staat de aanvoerder en bespiedt de minste
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uwer bewegingen. - Volg mij en verraad, door geen bilk of teeken,
dat ik u eeniger wijze waarschuwde of we zijn beiden verloren.
Die zoo sprak, was Koenraad, dezelfde die Reinke op zijn
paard gezet had toen hij door den aanvoerder gevonden was.
Het bultenaarken wachtte zich wel de aanbeveling van zijn
onbekenden beschermer in den wind te slaan.
Hij volgde derhalve Koenraad, en deze bracht hem schijnbaar
onverschillig rondslenterend, tot bij de holte in den rotswand
die hem tot achterblijf aangeduid was.
De aanvoerder, graaf van Oudburg, had Wings zijn wachtpost
daarboven verlaten, en daalde sn.el naar beneden.
— Juan, sprak hij op strengen todn tot zijnen lijfknecht die in
een armstoel nog zijn meester zat of te wachten, ga en breng
mij den persoon (lien wij heden nacht hebben medegevoerd.
— Tot uw dienst, heer graaf.
Juan verliet oogenblikkelijk het hol. Eene minuut later echter
trad hij weer terug binnen.
— De wenschen van onzen genadigen heer zijn reeds volbracht vO6r zij gEuit werden, zei hij, het kerelken staat your
den ingang en verlangt u te spreken.
Het gelaat van den hoofdman klaarde op.
— Dus toch geen spion, mompelde hijonaar, wat donder ! mag
dat ventje mij zoo dringends hebben mode to deelen ?
— Laat hem binnenkomen, bevool de graaf.
— Koenraad ook ?
— Wat bedoelt ge?
— Koenraad vergezelt den vreemdeling en wenscht insgelijks
een onderhoud.
— Dat ze beiden binnenkomen, zei de jonge graaf, en achteloos
liet hij zich in den leunstoel vallen waarin zijn wapendrager
hem had zitten wachten.
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Het %Terhaal van Heinke

e graaf van Oudburg hield zijn donkeren blik op de
binnentredenden gevestigd.
Koenraad en Reinke, door Juan binnengeleid, bleven
naast den ingang staan, het oogenblik afwachtend
dat de graaf hun het woord zou toesturen.
— Wat voert u hierheen ? vroeg van Oudburg tamelijk barsch.
— Genadige heer, zoo begon Koenraad, deze man heeft u
eene mededeeling te doen die van het hoogste belang schijnt.
- Zij moet inderdaad wel belangrijk zijn, wijl zij hem aanspoort, midden in den nacht, rond het Iegerkamp te sluipen,
antwoordde van Oudburg, de beide personen scherp onderzoekend
in 't gelaat blikkend.
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— Eens te meer wordt het ons dus bewezen dat onze edele
heer en meester nooit in gebreke van waakzaamheid bevonden
wordt, zei Koenraad buigend. Hij weet en ziet alles wat hij
in 't belang zijner veiligheid weten en zien moet.
— Genoeg gepraat, onderbrak van Oudburg, wat hebt gij mij
te zeggen ?
Heinke voelde zich niet al to zeer op zijn gemak.
Koenraad echter stiet hem met den elleboog aan dat hij
spreken zou.
— 'leer, zoo begon hij, ik ben een nederig werkman, en gij
hebt mij heden nacht het Leven gered. Ik had nog de gelegenheid niet u daarvoor mijnen innigen dank to betuigen....
— 1k veronderstel dat het daarom niet is dat gij thans hier
zijt, zoo onderbrak hem de graaf ; antwoord mij, wie zijt ge ?
— Mijn naam is Heinke Haas.
....... ....... gezegd Heinke Bult ? vroeg van Oudburg plotselings
van Loon veranderend.
— Inderdaad, heer, zoo word ik in de wandeling door de
dorpbewoners genoemd.
— Barbier, muziekant en wildstrooper, ging de graaf voort.
— Heer........
— Iemand die zich nog al veel inlaat met zaken die hem niet
aangaan, zei van Oudburg.
Het verwondert mij volstrekt niet m.eer u in den toestand
gevonden to hebben waarin ik u straks aantrof. Pas nu op, en
zeg mij geen woord dat de waarheid niet is, zooniet beklaag
u dan niet zoo het kwalijk met u afloopt.
Heinke begon over al zijne ledematen te beven.
Hij voelde echter dat het noodzakelijk was to spreken.
— Genadige Heer, zei hij stotterend, ik denk dat men u
verkeerd heeft ingelicht. Nooit deed ik mensch of dier het minste
Teed. Ili bekommer mij alleen eerlijk mijn stukje brood te ver(Hellen, en nooit bemoeide ik mij met andermans geheimen,
— Wie spreekt u van geheimen ! riep de graaf opstuivend.
— Ik bedoel andermans zaken, verbeterde Heinke.
— Hoe kwaamt gij dezen nacht omtrent het Roode Klooster ?
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— 1k was uitgegaan om........
— Om hazenstrikken te spannen of misschien om te bespieden,
vulde cu e graaf aan.
Reinke boog het hoofd en antwoordde niet.
— Vertel nu eens : hoe kwaamt gij in dien zak ?
1k vermoed dat een der jachtopzichters u een toes gespeeld
heefd die inderdaad niet slecht bedacht was. Hij stak u in
den zak dien gij meegebracht had om er de gestrikte hazen in te
bergen.
Niet slecht, niet slecht, ging de graaf voort, zoo moesten alle
pensjagers afgevangen worden.
Doch, ging hij voort, zijn strengen toon van daar straks
hernemend, vertel nu eens waarom gij in het kamp rondzwierft.
— Ik had onraad vermoed en Wilde zien wat er tegen u
beraamd werd, genadige heer, zei Reinke bevend.
— Onraad ? riep de jonge van Oudburg ; wat praat ge van
— Het is zooals ik zeg, genadige heer, ik meende u dienst
te bewijzen.
— Ga voort, bevool de aanvobrder streng.
— Ik lag nauwelijks te ruste in het vertrek dat mijn welwillende beschermer tot miine beschikking gesteld had, Coen ik
bij den ingang gerucht meende te hooren,
Ondanks de duisternis, die in 't vertrek heerschte, was ik toch
spoedig overtuigd dat er iemand in het vertrek drong.
Koenraad sliep in den tegenovergestelden hoek, dat hoorde ik
duidelijk aan zijnc regelmatige ademhaling.
Ik had mij op nip leger overeind gezet en trachtte door de
duisternis heen te ontdekken wat er bij den ingang gebeurde.
Heinke hield een oogenblik met spreken op om na te gaan
welken indruk zijne woorden maakten.
— Ga voort, bevo)1 van Oudburg, steeds op denzelfden kouden,
onverschilligen toon.
— Ik verroerde niet en hield mijn adem in, ging het bultenaarken voort.
Eensklaps hoorde ik eene fluisterende stem die zei :
alles is stil, maak spoed.
---2* Hij slaapt,
Die woorden golden gewis Koenraad, mijn weldoener.
Ik begreep dat er iets tegen hem beraamd werd. Wilde men
hem vermoorden ?
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Ik wist niet wat ik doen moest : wapens had ik niet en, ik
moot het bekennen, de angst maakte mij half krankzinnig.
Zonder to wv-ten hoe of waarom sprong ik op, terzelfdertij d
luidkeels Koenraad's naam roepend.
Een gedruisch bij de deur..... een vloek......... en ales was
•
rustig.
Ik kleedde mij aan, hop tastend naar het midden des vertreks
waar de tafel stond.
Ik sloeg vuur en ontstak de kaars.
Alles was rustig in het vertrek.
Koenraad sliep steeds rustig
vroeg mij at of 1k niet het voorwerp van een kwaden
droom geweest was, tom ik bij de deur een in vieren geplooid
ipapier ontwaarde. Ik raapte het op t ontvouwde het en las de
volgende voor mij onverklaarbare woorden
« Dezen nacht moot de verrader vallen. De BRONZEN VROUW
wacht.
Wat is er, Juan ? zoo onderbrak Van Otidburg het verhaal
van Heinke, terwip hij zich omwendde naar zijn wapenknecht.
Doze fluisterde zijn meester jots in 't oor.
De graaf antwoordde niets, maar deed een teeken waarop Juan
zich snel verwijderde langs eene deur in den achtergroncl der
zaal.
Een oogenblik daarna kwam hij terug, vergezeld van een per.
soon Wiens verschijning op Heinke een ontzettenden indruk
maakte.
Die persoon was niemand anders dan Jacob Dirix !
Heer, zei de jonge smid, voor den graaf buigen( 1 , ik wenselite
u omtrent dezen persoon —hij woes naar het buitenaarken, eenige
inlichtingen to gev3n die u zeker belang zullen inboozemen.
-- Kent gij hem ? vroeg de graaf van Oudburg verwondered.
— Of ik ! grinnikte Jacob : ik had daar straks mijn handen
vol om hem in den zak to krijgen, want het icerellien spartel<!e
als een paling.
- Dus waart gij het ? vroeg de graaf.
Inderdaad, genadige hoer.
-- En de reden ?
- Heinke Haas, gezegd Heinke Bult, is zoo wat nieuwsgierig
van aard, spotte Jacob.
- Een spion ik dacht het, riep de graaf. 130 den duivel,
ventje. dat zal u rouwen !
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En gij, Koenraad, ging hij voort, zich tot dezen wendend, gij
heult met dergelijk volkje ? 't Was dus waar wat mij over lang
verteld werd ?
— Ik weet niet welke beschuldiging gij tegen mij uitbrengt,
heer graaf.
— Wanneer gij rechtuit spreken wilt zal ik u antwoorden,
zei Koenraad.
— Gij zijt een verrader ! is dat rechtuit gesproken ?
— Een verrader ben ik niet, maar een spitsboef van uw
soort even min, zei Koenraad met zonderling vasten thon.
De graaf werd akelig bleek bij- het hooren dier zoo onverwachte als erge beleediging.
— Juan, riep hij, laat deze twee kerels onmiddellijk aanhouden !
Gij verantwoordt voor hen op uw leven !
Juan had zich onmiddellijk verwijderd.
Eer iemand het echter verhinderen kon, waren Koenraad en
Heinke insgelijks verdwenen Tangs de tegenovergestelde deur.
— Volg mij, en haastig thans, zoo uw leven u lief is, riep
Koenraad Heinke toe, en beiden verdwenen in het legerkamp.
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VEERTIGSTE ITOOFDSTITK

/1)e Menseherajne?bii.

e wapen ! bulderde van Oudburg, en als een razede
stormcle hij op zijne beurt uit de hut naar het kamp.
,Angstig ontwaakten de manschappen en, half gekleed
I 114
doch alien gewapend, kwamen z0 op het binnen,
1Wplein.
Bezet de uitgangen ! riep van Oudurg. Dat de verraders
ons niet ontsnappen of we zip verloren !
Met enkele woorden was gansch het kamp op de hoogte van
hetgeen voorgevallen was, en, onder het uitbraken van doodsbedreigingen stormden de woeste kerels de vluchtenden achterna.
Doch, geen spoor van hen was te ontdekken.
P
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De schildwachten bij de uitgangen hadden niets gezien.
Al de holen werden tot in de geringste hoeken doorzocht.
Van Koenraad of Heinke echter was nergens een spoor.
Plots bracht van Oudburg eene vermaledijding uit.
— Daarboven, ziet ! bulderde hij naar de plaats wijzend vanwaar hij placht het kamp te overzien, en waartoe hij alleen den
geheimen inwendigen trap dacht te kennen,- daar zijn ze !
Inderdaad, boven op de rots had men gedurende een oogenbilk twee donkere gestalten bemerkt, die echter ook wear even
snel verdwenen waren.
— Zij mogen niet ontsnappen, wij moeten hen in onze macht
krijgen, kost wat kost, schreeuwde de graaf. Vooruit dus naar
't woud, en dat men den nachthoorn blaze.
Een lang gerekte klagende toon weerkionk daarna door den
stormachtigen nacht.
Enkele minuten verliepen.
Toen hoorde men, op grooten afstand, een soortgelijk hoornsignaal.
— Men heeft ons gehoord, riep van Oudburg, zij zullen ons
niet ontsnappen ! Voorwaarts, in cirkel !
i,
-- Wat
Wat beteekent dat zonderling hoorngeschal ? vroeg Heinke
sidderend, terwip hij door Koenraad in het heestergewas werd
voortgesleurd.
— Dat beteekent, zei Koenraad, dat wij verloren zijn zoo wij
geen haast makers.
— Wat is er dan gaande ?
— De mannen van Oudburg roepen hunne geheime handlangers op die in den omtrek verspreid zijn.
— God, we zijn verloren, zuchtte Heinke.
— Nog niet, antwoordde Koenraad, als gij maar wat viugge
beenen maakt.
— Waarheen ? vroeg Heinke.
— Zoo ver mogelijk uit de voeten en hier vandaan !
— Ik ken hier dichtbij eene eenzame kapel, verscholen in het
dichte heestergewas. Er is ook eene verlatene kluis bijgebouwd,
zei Reinke, wellicht zijn wij daar in veiligheid, althans tijdelijk.
-- Daarheen dan, zei Koenraad, en spoedig !
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— 1k toon . 0 den weg, zei Reinke, spoedig, volg mij.
Heinke had nu al zijne gewone vlugheid hernomen. Hij drong in het
dichte struikgewas, boov, de takken terzijde, kroop nu eens op
handen en voeten onder de door elkander gestrengelde twijgen
en bracht zijn nieuwen vriend tamelijk geschramd en gekrapt, naar een soort van hut, gansch verscholen onder groenen
loof.
De hut, eene kluis van onaanzienhjk uitzicht, was opgebouwd
uit ruwen bergsteen en met graszoden en boomschors gedekt.
Geen enkel stoel, noch eenig ander stuk huisraad was in de
kluis te bespeuren.
Drie platte steenen dienden tot vuurhaar ; in een hoek lag
een hoop mos en drooge bladeren.
Heinke zocht in zijn wambuis en sloeg vuur.
Het geluid van den vreeselijken hoorn was verstomd.
Alles bleef eene ruime poos rustig,
— Zij hebben ons spoor verloren, zei Koenraad. Wij moeten
daarvan ons voordeel nemen en ons hier niet langer ophouden
dan noodig is.
Nog had hij niet uitgesproken, of, op betrekkelijk zeer korten
afstand, hoorde men weer de langgerekte tonen van den hooim.
Het signaal weed beurtelings door twintig andere, gelijksoortige geluiden beantwoord, en uit do richting, waaruit de tonen
weerklonken. was op te maken dat de kluis omsingeld
was.
— Heinke sidderde.
Koenraad luisterde en dacht na.
- Wat wij wagen gaan, kan ons het leven kosten, sprak
hij eindelijk, maar, blijven wij hier, dan zijn wij om zoo te
zeggen toch ook zeker binnen een uur in de handen onzer
Nervolgers te vallen.
Wat, domme iugeving gij ook hadt in het kamp om te sluipen,
sprak Koenraad half verwijtend.
- Helaas, zuchtte Heinké.
— Eruit moeten wij, hernam Koenraad driftig wordend, eruit
en zonder verwiejl.
- Waarheen gij ook gaan wilt, heer Koenraad, sprak Heinke
Bult, ik volg
— Good, wij vertrekken dadelijk.
- Hebt gij een verdedigingsplan ? vroeg Heinke.
- Neon, en het zou zelfs moeilijk zijn or een to maken of
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op te vatten, omdat ik niet weet op welke wijze zij ons willen
aanvallen. Ik geloof dat *ij wel zullen doen ons hier niet langer
op te houden.
- Waarheen wilt gij ?
— In de richting van Het Roode Klooster. In de rulnen
vinden wij licht een veilige schuilplaats.
— Meent ge ? vroeg Heinke aarzelend.
— Ik ben er zeker van !
- Welaan, clan zijn wij gered ! riep Heinke, door den be*listen toon, waarop zijn makker dozer bevestiging deed, medegesleept.
- Roep Been victorie voor wij veilig geborgen zitten, sprak
Koenraad ; er kan veel voorvallen eer wij het Roode Klooster
zullen bereikt hebben, want wij zijn er thans door een twaalftal
mijlen van gescheiden.
— Wat zou dat, riep het opgeruimde Heinke, thans geheel
opgewakkerd door de aanwezigheid en de vriendschap van den
'leer Koenraad.
- Voorwaarts ! riep Reinke ongeduldig.
volg u, zei de vreemde reiziger.
Heinke maakte zich reeds gereed de oude kluis te verlaten,
toen andermaal de langerekte tonen weerklonken, thans echter
veel dichter bij.
— Hier, neem dit pistool.
— 't Is geladen en zal u desnoods tot verdediging van groat
nut zijn.
Misschien is er nog middel den levenden kring die ons insluit
door to broken en uit de streek te verdwijnen.
't Woud is misschien slechts langs eene of twee zijden bezet.
— In dit geval zouden wij goon strijd hoeven to voeren, zei
Heinke.
- Maak dat vooruitzicht u dan zoo benauwd , ? vroeg Koenraad.
— Ik beken dat ik liever ontkwam zonder van mijn vuurwapen
hoeven gebruikt to maken loch, wat moot dat moot.
— Gij kunt toch een vuurwapen hanteeren ?
- Dat meen ik ! lachte Heinke. Het bultenaarken dacht aan
de menigvuldige hazen die reeds met zijn ganzenroer hadden
kennis geinaakt.
Weer klonken, dichter en dichter, de zonderling schrikaanjagende
tonen van den hoorn.
Doemnis ! riep Koenraad, we zijn , verloren!
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— Zijt gij het nu die wanhopig wordt ? sprak Heinke.
— Neen, maar wat zullen wij aanvangen, twee tegen honderd?
— 1-Tun ons leven zoo dour mogelijk verkoopen.
— Ja, maar wat kan het wild tegen eene gansche bende
razende jagers die op zijn bloed belust zijn ? sprak Koenraad.
— Gij spreekt van wild, heer Koenraad : welnu, dat is mijne
zaak !
— Wat bedoelt ge ?
— Wel, in mijn leven midden in de bosschen, zei Heinke,
had ik dikwijls gelegenheid nu en dan een haas nOer te vellen.
ook sours wel eens een everzwijn
— Welnu ?
— Welnu, 'leer Koenraad, meer dan eens heb ik aan de
heeren jagers een lesken gegeven. Ook heb ik meer dan eens
kunnen bestatigen dat een ever, van hoe dichtbij ook door honden en jagers besprongen, toch aan zijne vijanden wist te ontsnappen en zoo vlug en zoo ver van daaa' snelde dat jagers
noch honden hem ooit meer inhaalden of te zien kregen.
Waarom dus zouden wij ook die kans niet hebben ?
— Waarom ? Inderdaad, Heinke, wij kunnen het ten minste beproeven, zei Koenraad.
De vluchtelingen verlieten nu haastig de kluis en verdwenen
andermaal in het bosch.
Koenraad liep voorop.
Hij scheen de streek even goed te kunnen als Heinke.
Hij volgde een smal kronkelend voetpad, dat hem noodlottig
tot den rand van den cirkel brengen moest, die hem en Heinke
omsloot.
Hij hoopte dat, zoo hij mink doorliep, zij den kring zouden
bereikt hebben eer deze zich te nauw had toegetrokken.
Hoe verder de manschappen van Van Oudburg nog van elkander zouden staan, hoe meer kans er was dat zij tusschen twee
hunner zouden kunnen doorsluipen zonder bemerkt te worden.
Het geluid der hoorns herhaaide zich zonder verpoozen en
kwam steeds van dichter en dichter.
1 Hazen en heeren, ook misschien bier en daar een wild zwijn,
door het nachtelijk rumoer gewekt, stoven uit hunne rustplaatsen op en renden met snorrend gedruisch door het struikgewas.
Eensklaps bleef Koenraad staan.
— Wat is er, vroeg Heinke ?
— Wij moeten terug.
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— Terug ? waarheen ?
— Naar de eenzame kluis. Het Roode Klooster bereiken wij
niet meer ; de bandieten van Van Oudburg hebben het buiten
den ,kring gehouden.
— Uw plan om tusschen de mansehappen heen te vluchten
laat gij dus varen ? vroeg Heinke.
— De kring is te klein geworden, de manschappen staan reeds
to dicht bij elkander. Ili ken hunne wijze van handelen ; hunne voorzorgen zijn genomen. Wij moeten ons derhalve trachtten
te verbergen en aan hunne opsporingen te ontsnappen.
— Ik ken eene schuilplaats waar wij veilig zouden zijn, zei Heinke.
— Waar ?
— In het Witte Huis.
— Het Witte Huis, vroeg Koenraad, wat is dat ?
— Eene soort van toevluchtshuis door eene liefdadige dame
gesticht en onderhouden. Het ligt op een paar honderd stappen
op onze rechterhand.
— Daarheen ! riep Koenraad en spoedig !
Heinke verliet het smalle kronkelpad dat men tot nu toe gevolg had en sprong in de struiken.
Koenraad volgde hem. Zij moesten hunnen loop echter werkelijk vertragen daar zij telkens de dicht dooreen gegroeide takken moesten ter zijde schuiven.
— Een uur lang duurde die tamelijk vermoeiende tocht door
het hout. In de struiken was het pikdonker want het weifelend
licht der maan kon onder het dichte loof niet doordringen.
Weldra bleef Heinke staan.
— Wij zijn op den rand van het heestergewas, zei hij, daarboven ligt het Witte Huis.
De twee vluchtelingen bevonden zich op de tamelijk sterke
helling van eenen nogal hoogen heuvel, op welks toppunt men de
witte muren van een groot vierkant gebouw tegen den bewolkten hemel zag afsteken.
Op ongeveer vijf of zes lionderd stappen van de plaats waar
zij stonden, zag men een rooden gloed die boven de struiken
dreef.
't Waren hunne vervolgers die zich op dat punt te samen
trokken.
Doch, in tegenovergestelde richting blikkend, bemerkte men, op
drie andere plaatsen, dergelijken rooden gloed.
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De verschilligde groepen vorderden snel in de ricliting waarin
zich Koenraad en Reinke bevonden.
— Wij moeten de voorste groep laten voorbij trekken, zei
Koenraad, want wij bereiken de hoogte niet zonder ontdekt te
worden.
— Wat stelt gij voor te doen ?
— Hier te wachten en de bandieten laten voorbij trekken ;
misschien zullen zij ons niet zien. Zij gaan twee aan twee en
op vijftig passen afstand, de eenen van de anderen. Het flakkerend
licht der fakkels zal hen misschien verblinden.
— Ik weet raad, zei Heinke die, in tegenwoordigheid van het
nakende gevaar, bijzonder kalm scheen. Het heestergewas wordt
door eene tamelijk breede gracht omzoomd. Die gracht is droog ;
hooge hoiden en varens groeien tegen de kanten op. Laat ons
trachten daarin eene voorloopige schuilplaats te vinden.
Een oogenblik later lagen de beide vluchtelingen plat op den
bodem der gracht.
Een kwart uurs verliep. Men hoorde in de verte de stemmen
der manschappen, die in hunne vreemde wartaal allerhande
kreten lieten hoo ge a.
Zooals Koenraad gezegd had, gingen de kerels twee aan
twee.
Fen droeg de brandende toorts, die hij van tijd tot tijd rondzwaaide am de vlam aan te wakkeren ; de andere hield een
geladen pistool in de hand, gereed te vuren op het eerste
teeken.
Langzaam schreden zij voort, elk plekje in het wood scherp
onderzoekend.
Op een honderd stappen van de , plaats, waar Koenraad en
Heinke verborgen lagen, hadden er reeds twee de groote gracht
be reikt.
Na den omtrek nanwkeurig doorzocht te hebben, sprongen zij de
gracht over en gingen langzaam verder.
Nu naderden twee anderen, die op enkele stappen afstand van
de plaats kwamen waar Koenraad en Heinke verborgen lagen;
al kontende kwamen zij bij de gracht.
Koenraad herkende hen aan hunne stem. De een was Zwan
de wapenknecht van den aanvoerder; de andere, een reusachtige
kerel die in de bende. als Groesji gekend was.
Zij sprongen over de gracht en gingen verder.
Koenraad achtte zich reeds gored, en hij wenschte zich zelven
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geluk over den goeden afloop van (lit avontuur, then Zwan en
Goesji plotseling staan bleven.
— Zie, zei de eerste, men zou zeggen dat de heide hier plat
geloopen is.
— Inderdaad. antwoordde Goesji zich voorover bukkend.
— Hier is wild in de nabijheid, grinnikte Zwan op zijne
stappen terugkeerend.
— God ! we zijn ontdekt, zuchtte Heinke, die alles hoorde.
— Zie, hierheen, zei Goesji.
Hij keerde de plaats, waar Koenraad en Heinke lagen, den rug
toe en trok zijn makker mede.
— Le trekkers weg, dacht Koenraad, die reeds den haan van.
zijn pistool had overgehaald, gereed zijn leven duur to verkoopen.
Zijne hoop echter zou spoedig ijdel blijken, want bijna oogenblikkelijk kwamen hunne vervolgers terug.
— In de gracht moeten wij zoeken, hoorde hij Zwan zeggen ;
ze kunnen zich in de hooge heiden verborgen hebben.
— Wacht dan even, zei Goesji, met ' mijn zwaard zal ik het
terrein verkennen.
En nu begon de reus met de punt van zijn zwaren degen in
de heiden to prikken.
— Hij gaat mij met zijn zwaard aan den grond speten gelijk
een slak, zei Koenraad.
Een leelijke dood ! Liever nog sterf ik als een soldaat,
met het wapen in de vuist !
Met een enkelen sprong stond hij thans overeind.
Eer zijne vijanden het hadden kunnen voorzien had hij zijn
wapen afgevuurd.
Als eene logge massa stortte Goesji ten gronde.
De kogel had hem vlak in het voorhoofd getroffen.
Hij viel met het gelaat ten gronde en bleef roerloos liggen.
Terzelfdertijd was Koenraad uit de gracht in het kleine
gewas tegen den bergheuvel gesprongen, en, gevolgd door
Heinke, liep .hij uit al de macht zijner beenen in de richting van
het Witte Huis. Zwan, van zijne eerste ontzetting bekomen,
vloekte als een bezetene.
Hij nam zijn pistool en schoot naar de vluchtenden.
De kogel snorde voorbij het linker oor van Heinke.
— Bijna naar 't pierenland ! bromde Heinke.
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Men begon Zwan duchtig op zijnen hoorn te blazen, en hield
alleen nu en dan op om met groot misbaar zijne makkers terug
te roepen.
Het dubbele vuurschot, het razend getoet en het schreeuwend
geroep van Zwan zeiden duidelijk aan de in den omtrek zijnde
bandieten dat degenen die zij zochten ontdekt waren.
De groote kring weed nu overal verbroken en in alleriji
togen alien naar de plaats waar Zwan te tieren stond.
Deze vertelde, wider een vloed van woorden en vloeken, wat
er gebeurd was, en hij duidde ztjnen makkers de richting aan
langs welke de vluchtelingen verdwenen waren.
— Zij loopen naar de bouwvallen van het Witte Huis I riep
plotseling een uit den hoop ; zij zijn verloren ! wij hebben ze
in onze macht !
— Dwaasheid, bromd, Zwan ; weet ge niet dat onze heer en
aanvoerder sedert geruimen tijd reeds in onmin is met de eigenares van het Witte Huis ? Zoo de spitsboeven erin gelukken
zich de poorten te doen openen, ontsnappen zij aan onze wraak.
— Zoo dwaas is men op het Witte Huis niet dat de wachter, in 't holle van den nacht, de poorten zal openen voor den
eersten den besten nachtzwerver die vraagt om binnen gelaten
te worden, zei een ander.
— Wat dan ? vroeg Zwan.
— Wat dan ? herhaalde degeen, die eerst gesproken had ; zij
zullen zich niet op het eigenlijke Witte Huis zelf aanhieden,
mapr in de bouwvallen een schuilplaats zoeken. Komt. ik zeg
u dat wij ze in handen krijgen.
Hij, die sprak, was een jonge Boer, Wiens stem ruw en
barsch klonk.
— Moeten wij ons nu laten leiden en aanvoeren door een
melkbaard van een hoer ? vroeg Zwan trotsch.
— Gelijk het u believen zal, antwoordde de Boer. Ik meende
dat het u te doen was om een bespieder en een verrader in
handen to krijgen; maar ik zie dat gij nog meet' gesteld zijt
uw dwaze eigenliefde dan uw plicht to rade te gaan. Ik zal
er den heer graaf mijn gedacht over geven.
— Wie spreekt u van zijn plicht te verzuimen ? zei Zwan,
onmiddellijk van Loon veranderend toen hij gehoord had dat de
hoer van den graaf sprak ; maar wie zijt gij toch ?
-- Dat zult gij later wel vernemen. Gij hebt immers tocli gehoord
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dat uw genadige meester bevel gaf mij bij u in het woud te
bg eleiden.
— Ja, maar ik weet toch niet of hij u bevelen gegeven
heeft die u toelaten ons aan to voeren.
— Dat heeft de heer inderdaad, en hij had gelijk; want, zonder
mij zou hij nu nog niet weten wat Heinke, zoo heet het
bultenaarken, eigenlijk van zin was, noch slat Koenraad in
geheime verstandhouding stond met den Oostenrijker.
Zwan begon to voelen dat de jonge hoer wat meer te zeggen had
dan hij aanvankelijk had vermoed.
— Ik ben het die Heinke tegenover den ingang van het
Roode Klooster op heeter daad van afspieding betrapte, juist op
het oogenblik dat mijn Oom....... dat Cornelis Dirix het voorhof was opgegaan.
— Cornelis Dirix ! . . . . . . riep Zwan, en hij ging verdere
vragen doen, toen zijn tegenspreker hem het woord afsneed met
den uitroep
— De vluchtelingen ontsnappen zoo wij niet onmiddellijk naar
de bouwvallen loopen !
— Welaan, vooruit dan, zei Zwan, laat ons gaan.
— Naar het Witte Huis, bevool nu Jacob _ Diricx, want die
was het; en, op hunne beurt, stormden de bandieten de vluchtelingen achterna.
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is een eekhoorntje klauterde Heinke Haas tegen de
helling op, dicht op de hielen gevolg door Koenraad, die
de grootste moeite had om het vlugge kereltje in to
halen.
— Een oogenblik, hijgde hij.
- Zoo wij ons ophouden, al was het maar eene seconde,
zei Heinke, zijn wij verloren.
— Een oogenblikje slechts ; zie : onze vervolgers biijven
achter.
Inderdaad, terwij1 de samenspraak tusschen Zwan en Jacob
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plaats had, die wij in het vorig hoofdstuk aanhaalden, hadden
hunne makkers zich in groep rond hen geschaard.
lean den gedooden Goesji lieten zij zich niet veel gelegen
liggen.
Toen men hem betast had en het hart niet meer hoorde
kloppen, had Vrimar eenvoudig gezeid : Hij is dood, wij
zullen hem wreken. — De anderen hadden zwijgend het hoofd
gebogen tot teeken van instemming, en verder bekommerde
zich niemand over den vermoorde, die op den rand der gracht
lag uitgestrekt.
Eer Jacob hen aangespoord en overhaald had hem te volgen,
waren enkele minuten verloopen.
Het was die korte tijd welken Koenraad wenschte ten nutte te
maken om eene kleine verpoozing te nemen.
— Wij hebben een goed eind voor, zei hij, en ik ben gansch
buiten adem.
— 't Is waar, maar wat wij op hen vow- hebben is bitter
weinig. Daarenboven zijn wij getwee en zij misschien twee
honderd ; en ik vrees dat er daaronder meet dan een is die het
ons in vlucheid zal afwinnen. Allons, Heer Koenraad, binnen
een kwartier zijn wij in veiligheid.
Koenraad zag de gegrondheid van Heinke 's bernerking in , hij
kroop Heinke weer op handen en voeten na, tegen de berghelling.
— Daarboven in de rotsen vinden wij eene veilige schuilplaats.
— Als zij aan onze vervolgers maar niet bekend is.
— Dat geloof iii niet. Althans in de bouwvallen ken ik een
hoekje dat zij niet vinden zullen.
Op dit oogenblik kwam de troop bandieten in beweging ; en,
met hunne fakkels zwaaiend, begonnen zij schreeuwend tegen den
heuvel op te loopen.
Men zou gezegd hebben eene bende booze duivels die om eene
ziel strijd liepen.
— Wat heb ik u gezegd, fluisterde Reinke : ze zijn reeds
daar !
Het bultje verdubbelde nog zijne haast.
Koenraad deed geweld om hem bij te houden.
Na enkele minuten bereikten hoiden den top van den heuvel.
Het Witte Flues strekte zijne hooge hagelblanke muren langs
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vier zijden uit en lag daar kalm en rustig in den nacht.
Het was niet naar den kant der groote ingangpoort dat de
twee vluchtelingen hunne schreden richtten.
Zij liepen, integendeel, rond den linkervleugel om en kwamen
te midden eene massa van rotsblokken terecht.
Dadelijk bespeurde men dat hier de puinen lagen van een
oud kasteel of slot, dat, over verscheidene honderden jaren, tot
verblijf aan een dier machtige en gevreesde heeren der middeleeuwen scheen -t6 hebben toebehoord.
Thans was dat alles eenzaam en verlaten, en nooit, of ten
minste zeer zelden, stelde iemand .van het Witte Huis den voet
in de rulnen, die ook bij het uitgestrekte goed behoorden.
De vluchtenden verdwenen weldra tusschen de rotsblokken, waarover de bramen hunne wilde ranken heenslingerden.
Groote varens groeiden insgelijks in de rulnen die onder het
vale licht der maan een geheimzinnigen indruk maakten.
Hier en daar stonden nog enkele deurportalen recht, waardoor men in groote, ruime zalen toegang kreeg, waarvan echter
alleen enkele muurbrokken waren staande gebleven.
Eiken en beuken schoten midden in die verlatene zalen hunne
kruinen ten hemel, op de plaats zelve waar voorheen de edele
ridders aan de feesttafels zalen:
Enkele trappen, Wier houten of steenen treden aan de guurheden des tijds hadden weerstaan, waren insgelijks recht gebleven. Een logge vierkante toren, waarin dc vernielede elementen groote bressen gemaakt hadden, en die als bij mirakel recht
bleef, stond in een der hoeken van de heuvelvlakte, die de
gansche streek beheerschte.
Kortom, gansch het binnenste dezer ontzageluhe puinen was
zoo woest, en vervallen bouwstoffen lagen zoodanig door
elkander dat zij een waren doolhof vormden waarin bet, zelf
bij dag, moeilijk, ja, om zoo te zeggen, onmogclijk -‘17(s zijn weg
te vinden.
In 't midden dier woestenij bleef Heinke staan.
- Thans kunnen wij een oogenblikje adem scheppen, zei hij.
- Zouden wij niet beter doen eerst de veilige schuilplaats op
te zoeken die gij zegdet hier te kunnen ?
— Die veilige schuilplaats, zei Heinke glimlachend, is bet
groote veld dat zich aan de andere zijne der bouwvallen uitstrekt.
— Hoe, vroeg Koenraad, die aan zijne acme vermoeid beenen
dacht, blijven wij dan niet hier ?
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— Dat ware, mijns inziens, eene overgeeflijke dwaasheid,
zei Heinke.
— Maar, kerel, wat hebt gij mij dan voorgelogen ?
Heinke liet zich door die weinig vleiende bemerkingen niet
uit zijn lood slaan.
— ' 11( heb het noodig geoordeeld u moed in te spreken, wel
te verstaan, moed voor uwe vermoeide beenen, antwoordde het
bultenaarken steeds op den zelfden kalmen toon. Ik zou u nooit
tot hier gekregen hebben, zoo, ik mijn toevlucht niet genomen
had tot dit onschuldig grapje.
— En wat wilt gij verder ?
- Buiten het bosch geraken. Dat is de hoofdzaak voor het
oogenblik. Morgen zullen wij dan verder beslissen.
— In Gods naam, dan maar verder, zuchtte Koenraad.
— Do kerels, die ons volgen, kennen hunnen stiel van menschenjagers nog niet half, zei Heinke.
— Hoe zoo ?
Welja, zouden zij anders niet kost wat kost belet hebben dat
wij de bouwvallen bereikten ?
- Wat baat dit ons, vermits .wij er volgens uw zeggen, niet in
zullen vertoeven.
- Natuurlijk neen.
Wat belang hadden wij er dan bij hierheen to vluchten ?
- Begrijpt gij dan niet, dat zij denken zullen dat wij ons in
de bouwvallen gaan schuil .houden ?
- Ja, dat is waarschijnlijk.
— En dat zij al hunne manschappen rond de rulnen zullen
uitzetten om ons to beletten to ontsnappen.
- Ja, dat is wellicht hun plan.
- Welnu, terwip zij Haar op schildwacht liggen en eenige
hunner makkers de rumen onderzoeken tot in hunne geringste
schuilhoeken, zullen wij op vrije voeten zijn en ongehinderd den
rand van 't bosch bereiken.
plan schijnt mij zoo niet.
— Wij kennen het in elk geval beproeven, maar dan geen
tijd meer verloren.
- Gij hebt gelijk.
lleinke zette nu zijn tocht tusschen de ingestorte muren voort
en ging daarbij zoo vlug te work als de hinderpalen van alien
aard, die hun den weg versperden, zulks toelieten.
Meer dan Bens stuikten zij in eene gracht of groove, of
struikelden zij over steenen en andere voorwerpen.
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Toch geraakten zij eindelijk dwars over het plein heen en
stonden nu voor eenen tamelijk hoogen omheiningsmuur.
Met groote krachtinspanning beklommen zij den muur.
Reeds waren zij gereed zich aan den anderen kant te laten
afglijden, toen Koenraad plots een kreet van teleurstélling
slaakte.
— Te laat ! riep hij.
— Helaas ! zuchtte Heinke, we zijn verloren.
Wat was het dat de twee vluchtelingen zoo eensklaps met
moedeloosheid sloeg ?
De bouwvallen waren door hunne - vervolgers omsingeld.
De smokende roode toortsen, die men rondom in den omtrek
bemerkte, waren dear om het ontegensprekelijk te bewijzen.
— Verloren ! morde Koenraad.
— Nog niet, antwoorddc Heinke.
Terzelvertijd Het hij zich van den verbrokkelenden omheiningsmuur afglijden.
Koenraad volgde zijn voorbeeld.
Reeds hoorde men de tierende bende die al dichter en dichter
kwam.
— Wat gaan wij doen ? vroeg Heinke.
— Hoe, ik meende dat gij een middol had ! riep Koenraad,
zijne gramschap niet langer bedwingend ! Maar, 't is wel besteed !
Moest ik mij ook laten leiden door een kind als gij !
Reeds wilde hij vooruitsnellen, de aanrukkende ban.dieten te
gemoet.
— Halt ! riep Heinke, hem bij den arm grijpend. Zoo bedoel
ik het niet.
— Maar, voor den donder, kerel, houdt ge mij voor den gek ?
Moeten wij ons hier als twee wéerlooze schapen door die
wolven laten verscheuren ? Liever zend ik een . half doziin van
die bruine duivels naar hun meester Satan terug.
— En dan ?
— Dan gebeure wat wil !
— Ik meen dat het toch praktischer is ons aan hunne handers
to onttrekken en ons zoo lang mogelijk te verbergen. Kom ; zij
hebben- ons nog niet !
Dwars door de puinloopen heen, voerde Heinke zijn makker
naar den ouden vierkanten toren, waarvan wij hooger gewaagden.
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Aan den ingang van den toren bleef Heinke staan.
— Dunkt u niet, heer Koenraad, zei hij, dat wij ons, in dezen
toren, als ID eene versterking konden opsluiten bij middel der
balken en steenblokken die hier dooreen liggen ?
— Misschien wel, maar hoelang zullen wij het daarin uithouden ?
— Lang genoeg om onze vervolgers tot den aftocht te dwing en.
Het Witte Huis is bezet door een sterke afdeeling Oos tenrijksche ruiterij die het tegen een mogelijken aanval van
Zitzka, den beruchten Zigeuner aanvoerder, moet beschermen.
De graaf van Oudburg en diens manschappen hebben de beste
redens om de Oostenrijkers uit de oogen te blijven.
Hebben zij ons derhalve, v6Or het aanbreken van den dag, niet
gevonden, dan zullen zij ons verder aan ons lot overlaten en
zich niet meer om ons bekommeren.
— Hm, inderdaad, zei Koenraad, gij zolidt gelijk kunnen
hebben.
— Of ik ! zei Heinke, aan 't werk!
— Laat ons eerst de plaats te verkennen zei Koenraad. Het
is zoo donker.
— 0, ik ken de plaats opperbest. Zij zullen het zoo gauw
niet wagers in de puinen te dringen, daar zij weten dat wij
hen van achter de rotsblokken kunnen neerschieten.
— Ja, zij schijnen buiten den omheiningsmuur raad te slaan.
— Aan 't werk, zei Heinke, terwip hij begon den ingang van
den toren met stukken hout en steen te versperren.
Koenraad hielp hem nu de zwaarste brokken aan rollen
en na een kwarticr was de ingang afgesloten.
— Wel kunnen zij ons stormenderhand innemen, zei Koenraad, blijkbaar tevreden over zijn werk, maar Loch zou hun
dat tamelijk (luur te staan komen !
Het was zoo donker in den toren dat de twee makkers zich
op (hie stappen of stand niet onderscheiden konden.
Die toren was het laatste overblijfsel van een geduchten versterkten burcht der middeleeuwen.
De steenen treden van een eeuwenouden trap waren hier en
daar nog in den muur bevestigd, maar de zolderingen van al
de verdiepen waren sedert jaren ingestort.
Van buiten slingerden de doornen, rondom den toren op.
Tastend ging Heinke langs de wanden der binnenzijde. Een .sklaps weerklonli een akelige angskreet.
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— Hu1p ! hulp ! kermde Heinke.
— Wat gebeurt er ? vroeg Koenraad.
— Help mij, heer Koenraad !
— Maar wat moet ik ? waar zijt ge ?
— Hier ! kom langs den wand en reik mij de hand, of ik
verdwijn onder de aarde!
Koenraad liep haastig naar de plaats van waar de kreten
opstegen, en waar Heinke, inderdaad, in hoogst zorgwekkenden
toestand verkeerde.
Hij stand op eene cirkelvormige vlakte, half met ranken
overgroeid, half met allerhande puinen bedekt.
Nauwelijks bereikte Koenraad de plaats waar Heinke om hulp
riep en reikte hij hem de hand zooals hij gevraagd had, of hij
zelf voelde den grond onder zijne voeten wegzinken.
De ranken waren to zwak om twee personen to dragon.
Zij plooiden, gaven toe en de beide manners verdwenen in
eene gapende, rondo opening waarover de braamran ken zich
meèr dicht sloten.
Van Heinke noch Koenraad hoorde men verder taal noch
teeken !
Wat was er van hen geworden ?
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p het oogenblik dat de twijgen zich over de naar
beneden stortenden toesloten, ging cone gedachte, snel
als de bliksem, door het brein van Koenraad :
Wij worden verzwolgen in eene dier vergeetputten, welke in de oude kasteelen overal bestonden
en waarin de gevangenen werden opgesloten. Alles is gedaan
alle hoop is voorbij !
Ook Heinke had zijne tegenwoordigheid van geest behouden.
Iiij ook dacht dat alles reddeloos gedaan was.
- Wij vallen, vallen tot in de eeuwigheid ! God en de Heilige
Moeder Maria, weest ons barmhartig !
Dit gebed scheen oogenblikkelijk verhoord to worden want,
op denzelfden stond, kwamen Koenraad en Heinke op eenen
tamelijk zachten bodem terecht zonder zich in 't minst te bezeeren.
- Eon oogenblik bleven beiden sprakeloos.
— Heinke, riep Koenraad then, waar zijt ge ? Zijt ge niet
gekwetst ?
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- Mij deert diets, heer Koenraad, antwoordde het buije, wij zijn
er beter van of gekomen dan ik gedacht had.
- Ja, maar hoe dit avontuur eindigen zal, blijft nog of to
wachten.
— In elk geval zijn wij toch veilig.
Voor het oogenblik, ja, ik geloof niet dat onze vervolgers ons
hier zullen komen opzoeken.
— 'Us mijn gedacht ! lachte Heinke.
Lach niot te vroeg, Heinke wij zitten erin, maar hoe wij
er weer uitkomen sehijnt mij moeilijker te zeggen.
- Dat zal zoo moeilijk niet zijn, meende Heinke.
- Daarin bedriegt gij u. Betast de muren. Zij zijn glad en
ellen, zonder eenigen uitsprong, waaraan men zich met handen
of voeten vasthouden or omhoog werken kan.
— Maar. . .
- Ja, Heinke, nu ziet ge dat het nooit geraadzaam is to
vroeg te lachen : wij zitten in de val !
— En wij zullen er ellendig in omkomen .....
-- Zoo is het !
Levend begraven !
— Inderdaad, helaas !
— Vreeselijk !
- Ja, Bever nog stonde thans, daarboven, tegenover mijne
vervolgers. Sterven met het wapen in de vuist, dat is ten
minste nog eon fatso&nlijko dood, maar ellendig van honger
sterven, twintig of dertig voet wider den grond, dat doet mij
ariezelen.
- wij zijn dus....... levend....... beg raven, stotterde Heinke.
— Zoo ziet het er mij ten minste uit.
— En blijft ons dan geen de minste hoop meer over ?
- lielaas ! onze hoop moet heel, heel klein zijn !
- Wat gedaan ?
— IIebt gij geen vuurstaal ?
Ja, dat heb ik, zei het bultje. flier is het.
- Sla vuur en doe een stuk zwam ontbranden.
- Heinke deed zooals hem gevraagd werd.
Een oogenblik later smookte het zwam.
Intusschen had Koenraad zijn zakdoek genomen en aan flarden
gescheurd.
Daarna maakte hij er eene soort van prop mede die hij op
het brandendo zwam legde.
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Het lijnwaad vatte langzamerhand vuur. Under het zachtjes
aanblazen v an Koenraad schoot weldra een klein blauwachtig
vlammetje op.
Doze vlam verlichtte min of meer het inwenlige van den cirkelvormigen put waarin zich de twee mannen bevonden.
Met de grootste aandacht nam Koenraad de warden in overzicht.
Daar bemerkte hij, eensklaps, ongevecr gelijk vloers, eene
tamelijk groote opening, die doorgang hon geven zoo men op
handen en voeten kroop.
Koenraad stab de toorts in de opening en zag, met van
vreugde kloppeEd hart, dat die opening uitgati op de eerste
trede van een trap, the naar eene geheimzinnige diepte voerde,
- Dat is misscliien de raiding ! riep hij uit.
— Wie weet, zei Reinke, dat even opgeruimd werd ais het
zoo even nog moedeloos was.
— Die trap voort om wellicht naar de onderaardsche gangen
van het voormalige kasteel, ging Koenraad voort.
— Best mogelijk, zei Heinke, maar aangenomen dat wij in
die onderaarsche gangen te recht komen, hoe zal het ons dan
nog gelukken daar nit te geraken?
- wij zullen het in alle geval beproeven. Misschien vinden
wij daar een uitgang die door niemand gekend is.
- Wil ik voorop gaan, en eens zien waar (lie trap uitloopt ?
vroeg Heinke.
— Ja, ga uw gang, lachte Koenraad, gij schijnt bier islet al
te best op uw gemak en wenscht er natuurlijk zoo gauw mogelijk iiit te geraken.
Heinke liet het zich geen twee mail zeggen.
Op handen en voeten kroop hij ruggelings in do opening.
- Voelt gij den trap vroeg Koenraad.
- Ja.
— Is hij breed
- Tamelijk. Juist breed genoeg om tusschen de twee inuren
door te kunnen.
- Sterk ?
— Also( 11j splinternieuw was.
— Dan maar vooruit, zei Koenraad.
Hij held nog altijd het smokende zwam In do hand doch de
neusdoek was gansch opgebrand en de vlam was uitgedoofd.
Het licht werd dan flauwer en ilauwer.
Hoelang duurde het eer zij den trap ten einde waren ?
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Een kwart uurs misschien, doch aan Ileinke, zoowel als aan
Koenraad, scheen het een eeuwigheid.
De eene trade volgde de andere tusschen de steile muren,
waarlangs, bij plaatsen, het water afzijpelde.
Hun lucht was totaal uitgedoofd en zij bevonden zich in de
volslagenste duisternis.
Zeer begrijpelijk was het dus dat, in dergelijke omstandigheden,
het begrip van tijd en van afstand bij de twee vluchtelingen
niet zeer sterk meer was.
Het begon Heinke voor te komen als was 1bij de speelbal
eener leelijke nachtmerrie.
't Was er zoo benauwd, zoo huiveringwekkend in lien smallen
trap !
Het scheen hem dat, hoe langer hij daalde, hoe meer treden
er werden bijgemaakt.
Was hij niet betooverd ?
Het begon hem reeds te berouwen zich op den trap gewaagd
te hebben.
- .Willen wij terugkeeren ? vroeg hij aan zijn makker.
— Terugkeeren Wat dwaas gedacht krijgt ge thans, en wat
zoudt gij daarboven uitvoeren ? Neen, wij moeten thans de zaak
doordrijven.
Heinke antwoordde niet, maar ging voort de vochtige treden
of te dalen.
Koenraad werd het eindelijk ook te moede als moest hij in
den schoot der aarde te recht komen, zoo lang scheen hem die
eindelooze trap !
En immer gingen zij dieper
De lucht werd onverdragelijk.
- - Ik kan niet meer, zei Heinke na een poos, terwijl hij
staan bleef en zich met den voorarm het klamme zweet van
het voorhoofd streek.
— En toch moeten wij er door, riep Koenraad. Moed dus Moed !
Na eene wi,j1 gestaan te hebben ging de moeilijke tocht weer
voort.
Eindelijk slaakte Heinke cen vreugdekreet.
Wat is er ? vroeg Koenraad.
- Wij zijn, Goddank, den trap ten einde ! riep het bultje.
— En nu ?
Ik star in een zeor smallen gang, of Hever in een voort van

TREURSPEL DER SMEDEN

719

eng overwelfsel, want, al ben ik maar klein, ik kom tool' met
mijn hoofd tegen de zoldering.
— Eindelijk
Dat was alley wat Koenraad uitbracht.
- Buk u, waarschuwde hem Heinke.
Koenraad deed zooals Heinke zei, en werkte zich in den
smallen lagen gang.
— Ik zie licht, riep Heinke Haas, ontsteld staan blijvend.
— Licht ?
— Ja, zie Bever zelf.
Met die woorden bukte _Reinke nOer zoodat Koenraad over
hem heen blikken kan.
Inderdaad tag men op zekeren afstand, in den gang, eene
blauwachtige schemering.
- Dat is het daglicht, riep Koenraad verrast !
Wij zijn tot den hemel langs onzer genaderd,
- Vrij! lucht ! riep Heinke.
Weer ging hij voort, en bereikte weldra de plants waar ltity
de schemering bemerkt had.
't Was de maan, die met eenige fiauwe lichtstralen schoot in
de kleine opening, bijna gansch bedekt door bramen en varens.
— Laat ons voorzichtig zijn, zei Koenraad, en goed onderzoeken of geen onzer vervolgers in de nabijheid is,
— Geen hood dat zij mij nog te na komen zullen, zei Heinke.
Behoedzaam de struiken openschuivend, vorderden de twee
vluchtelingen.
De streek was eenzaam.
- Wij zijn gered, zei Heinke ! Eer het dag is zijn wij te
Brussel.
-- God lof ! antwoordde Koenraad; want, zoo wij in de handen
dies kerels gevallen waren, zou ons lot weinig beniklenswaardig geweest zijn
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Ontniceeting in het Godslittis.

66r dag en dauw was Roze Kate (lien (lag uit het
bed.
Het hart licht en opgeruimd, kleedde zij zich aan.
Nooit had het brave meisje inniger gebeden dan dien
morgen.
Toen zij gekleed was, haastte zij zich naar beneden in de
lieuken.
Zij haalde den grooten platten boterkorf to voorschijn, ging
naar den hof en kwam, een oogenblik later, terug met een armvol groote, met dauw beliarelde koolbladeren die zij op den
bodem van den korf uitspreided. Toen opende zij den roomkelder,
bracht rom, boven naar trots ! Uit het groote eikenhouten melkschap
nam zij een grooten -klomp boter, hard als een steen, geel als
goud ! Wat zou moeder Genoveva staan zien !
Zoo was er geen boter tion uren in de rondo !
De gouden klomp nerd kunstig in de versche koolbladeren
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gewikkeld en dan onder een hagelblank linen dock geborgen.
Reeds stond Mies klaar tot haar vertrek. Roze Kate ging
echter eerst naar den stal, streelde de koeien en wierp hun con
vracht klaver voor.
Dat is een buitenkansje
•
voor vandaag, zei ze op vriendelijken toon, als sprak ze tot redelijke wezens die haat . verstaan
konden.
Dan ging zij terug naar huis, wekte Katrien de meid, gale
hare bevelen, nam den korf op en torschte hem op het rondo
korlekussen dat zij up haar zw4rtlohlig hoofil gelegd had, en
verliet met licliten voet de smidshoeve.
\lug als cone hinde stapte zij voort over den veldweg.
Wat ging de moeder-overste haar zeggen ?
Iloe kwam die ertoc haar te ontbieden ?
Reinke had haar wel vertold dat de bi ave vrouw zich het
lot van Everard wilde aantrekken en, zoo 't noodig moclit blijken,
zelfs voor hem tot bij den worst ten beste spreken.
Maar van waar die toewijding kwain, wist zich Roze Kate
niet te verklaren.
Het voornaamste was, dat er nog brave lieden gevonden werden, die erin wilden toestemmnen Everard's bevrij(ling to bowerken.
—
morgen, i{oze Kate ; reeds zoo vroeg, to been
meisje ? Altijd even ijverig, zie ik.
— Goeden morgen, Kato, zoo beantwoordde Roze minzaam den
morgengroet van de bazinne uit den « Molensteen ». Naar de
vroegmarkt, zeker ?
Ja, Roze, gij ook ?
- Toch niet. Ik heb voor deze week, en voor vele volgencle,
hoop ik vaste bestelling voor de boter.
— Zoo. En mag men vragen waar ?
— In het Godshuis uit de Wolstraat, zei Roze Kate met jetwat trotschheid.
- Proficiat, meisje. Dat is eene kalandizie die u van velen
benijd zal worden.
Och, zei Roze, mijne boter is niet beter als die van een
ander. Ik geloof dat de moeder overste nu al eens doze dan
gene wil begunstigen.
Begunstigen is het echte woord, zei Kato, nevens Roze
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Kate voortstappend, want zij betaalt altijd de hoogste prijzen ;
maar, 't moet erbij gezegd, ze wil puike waar !
— Daarin heeft ze gelijk, meende Roze.
- Ja, 't moet gezegd dat de « oudjes » het goed hebben in de
Wolstraat. Zij worden door de begijnen letterlijk bedorven.
— En 't is maar goed ook, zei Roze Kate, want 't is toch
droef oud to zijn en alleen to staan in de wereld !
- Ja, Roze, gij spreekt als een braat meisje dat een goed
hart heeft, al zijn er dan ook oude lieden die weinig t,anspraak
op vriendschap maken kunnen.
- Wat ge zegt, Kato !
- Ik zeg het gelijk ilc. meen.
Daar hebt gij den ouden Cornelis Dirix, dien ouden grimmigen
vrek. Heeft hij gisteren niet komen dreigen de huur van « Den
Molensteen » met honderd kronen te vermeerderen.
- Hoort « De Molensteen » dan aan hoer Dirix toe ? vroeg
Roze Kate ; dat is het eerste wat ik ervan hoor.
— Aan hem eigenlijk niet. Het huis met den molen is van
den heer van 't kasteel, dat weet iedereen. Maar, 't schijnt nu
dat de oude Dirix van graaf Bruno het beheer over al diens
goederen gekregen heeft.
— En waarom zou hij u willen opslaan ? De nering is toch
zoo straf niet, en de boeren hebben al last genoeg met de pachtprijzen.
— Ja, 't is maar al te waar wat gij zegt, Roze ; maar die
vrek van een Dirix heeft erne andere reden die hem aanzet
ons te plagen en te dwarsboomen.
— Welke reden, Kato ?
- Hij zoekt niets anders dan ons van het erf te verdrijven.
- Wat ge zegt, Kato; maar dat is schande ! De Teirlinck's
bewonen den molen en het erf sedert jaren....
— Sedert negen-en-veertig jaren met den eersterr Sint-Andries,
antwoordde vrouw Teirlinck. En dat is in de oogen van Dirix
te lang, veel te lang. Wij moeten weg om plaats te maken
voor anderen.
— Hebt gij boer Dirix ooit iets misdaan of in den weg gelegd ?
vroeg Roze.
— Cornelis Dirix is een slecht mensch, ja, een slecht mensch,
herhaalde Kato Teirlinck met nadruk. 't Is omdat Math'eus hem
zoo duchtig de waarheid zeggen durft over zijn geheimen omgang met al dat zonderlinge vreemde gespuis, welk hier weer
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rondzwerft sedert eenigen tijd en door de heel schappen van
't kasteel zichtbaar wordt bij de hand gehouden.
— Van welk yolk spreekt, gij Kato ? Meent gij die zwervende Zigeuners die, in 't Zonieenwoud, hun kamp hebben opgeslagen ?
- Ja, diezelfde. Bij dag loopen hunne vrouwen en kinderen
de afgelegen baanen af om te bedelen, zoogezegd ; maar 't is
eigenlijk om af te spieden hoe alles er gelegen is, om na te
gaan hoeveel mansvolk er is en wat er to stolen valt.
's Nachts komen dan de mannen van de bende, en nemen wat
hun aanstaat.
Gam de menschen klagen bij den schout, dan verwijst hij
hen naar den graaf, die de klagers met ruwe woorden aan de
deur zet.
Meer dan eens heeft men den grijzen Dirix iii hun gezelschap
gezien en er wordt openlijk verteld dat hij mOedeelt in de
opbrengst der rooftochten.
Bij mijn schoonzoon van Acker is over veertien dagen ingebroken en gestolen, en Bette, de bedelaarster, heeft verklaard
dat zij, den avond van de inbraak, boer Dirix met twee vreemde kerels bij de hoeve heeft zien rondsluipen,
— Wat gij zegt zijn erge beschuldigingen, zei Roze Kate.
- Ik weet het, Roze, maar de waarheid is de waarheid.
Zoo pratend waren de twee vrouwen weldra de stadspoorten
genaderd.
De zon stond nu reeds een mooi eind boven den gezichteinder
en in de straten heerschte reeds eene tamelijk levendige clrukte.
Roze Kate nam afscheid van de bazin uit den Molensteen en
begat' zich naar de Wolstraat.
Met buitengewone vriendelijkheid werd zij door de zusterportierster bejegend en aanzocht een oogenblik in het kraakzindelijke spreekkamertje te wachten tot de E. Moeder-Overste van
hare aankomst verwittigd zou wezen.
Roze Kate slaakte een kreet van blijde verwondering toen zij
in het kamertje trad.
Op den der biezen stoelen zat iemand dien zij gewis niet verwacht had daar te ontmoeten !
Die persoon echter verroerde niet toen de deur geopend
werd.
Toen- Roze Kate, geholpen door de zuster-portierster, haren
z waren korf in den gang had afgezet en met van verwachting
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kloppend hart in het spreekkamertje getrcden was, ging zij naar
den zoo stilzittenden persoon, wier aanwezigheid haar zoo zeer
sheen te bevallen, en klopte hem een paar malen op den
sehouder.
— Hola ! riep de man, opspringend en blijkbaar verschrikt.
- Bedaar, Reinke, bedaar, laehte Roze Kate, bier dreigt
Been cievaar.
Heinke Suit wreef' zich de oogen nit en keek verbaasd rond.
Ja, nu herinnerde hij zich eensklaps waar hij zich beyond
en zijn gelaat helderde op.
Gib, Roze Kate ! sprak hij, het meisje de hand reikend, wat
ben ik bld u weer te zien
— Zoudt ge dan werkehjk bang geweest zijn mij niet meer
weder te zien ? vroeg Roze, getroffen door den toon waarop
haar vriend sprak.
— Jai, dat vreesde ik, zei Heinke, en 't is, inderdaad, cen
wonder dat ik aan de Vanden mijner vervolgers ontsnapt ben.
— God ! wat is er gebeurd ? vroeg Roze Kate.
— Een vreeselijk avontuur heb ik dezen nacht beleefd, ging
Heinkc voort. Ili zal, zoo gij 't wilt het u verhalen wanneer
wij zoo even bij .de E. Moeder Genoveva zullen zijn, antwoordde
Heinke, 't is cone verschrikkeltjke geschiedenis.
Giej maakt mij benauwd, Heinke, zei het meisje, en ik moet
geweld doen om mijne nieuwsgierigheid to bedaren.
Op dit oogenblik kwam eene zuster melden dat de MoederOverste Roze Kate wachtte.
— En mij? vroeg Heinke.
— Werdt gij aangemeld ?
vat geloof ik toch, zei Heinke; in elk geval kom ik voor
dezelffle zaak als Roze Kate. Wil derhalve de goedheid hebben
zuster aan de E. M. overste te vragen of' zij mij terzelfdertijd
te woord kan staan.
Len oogenblik later kwam de zuster terug met de melding
dat Heinkc terzelftlertijd als Roze Kate zou binnen komen :
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oeder Genoveva was eene eerbielwaardige vroiiw,
van rond (le zestig.
Wie haar zag was dadelijh voor haar ingenomen.
Goedheid straalde nit haar moederlijk cog, en hare,
kostgangers, oude gebrekkelijke lie len nit den geringen stand, zouden haar op de handen gedragen hebben.
Moeder Genoveva hoorde toe tot eene der adellijkste families
van Brussel, en was in het klooster getreden toen zij reeds
in de twintig was.
Men had destijds allerhande gissingen gemaakt over de redens
die jonkvrouw Griselde van Hoogvorst hadden doen besluiten den
sluier aan to nemen, en vele vertelsels hadden desaangaande de
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ronde gedaan.
Niemand echter moist bepaald de reden te geven van het besluit door de jonkvrouw zoo onverwachts genomen.
Zij stond op het punt in 't huwelijk te treden, en alles was
voor het bruiloftfeest in gereedlieid, toen men plotseling hoorde dat het huwelijk niet zou plaats hebben en de jonkvrouw,
onder den naam van zuster Genoveva, in een klooster gegaan
was.
In strenge inachtneming der dikwijls harde kloosterregels had
zij haar leven verder doorgebracht. De armen en ongelukkigen
waren hare beste en trouwste vrienden geworden.
Haar gansch onmetelijk fortuin had zij hun met vreugde
opgeofferd.
Het oud vaderlijke huis der Wolstraat had zij, voor een tiental jaren, tot een Godshuis laten inrichten, waarover zij zelve het
bestuur in handen nam.
Bijgestaan door enkele andere zusters, trachtte zij zooveel mogelijk de laatste dagen der oudjes, die haar toekwamen, te verzachten.
Jaar in jaar uit herbergde het gastvrije toevluchtsoord der
Wolstraat een twintigtal ouderlingen van beider geslacht.
De mannen werden gebezigd tot het verrichten van tuinwerk
of anderen weini4 zwaren arbeid, en de vrouwen hielden zich
onledig met brei-en spitiwerk, we) te verstaan degene onder hen
die tot dergelijke lichte bezigheden bekwaam waren.
Moede p Genoveva ontving Roze Kate met buitengewone minzaamheid.
ZEj liam het meisje bij de hand en trok haar made naar het
midden van het vertrek, waar zij haar in een armstoel deed
plaats nemen.
Ook Ileinke Haas groette zij met veel
— Zoo dus, zijt gij Roze Kate ; wat zijt ge struisch, en blozend !
Precies het beeld wet- moeder-zaliger.
Mijne moeder ! Gij kendet mijne arme moeder ? vroeg
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Roze Kate, plotseling hevig ontroerd bij de herinnering aan de
duurbare overledene.
— Ja, mijn kind antwoordde Moeder Genoveva, ik kende de
brave vrouw als mijne eigene zuster.
De stem der goede vrouw trilde -van ontroering terwijl zij
die woorden uitsprak.
— 0, dan zult gij mij over haar ongelukkip leven wellicht
een en ander kunnen mededeelen, bad Roze Kate. Ik was zoo
bitter jong toen moeder stierf, en moeder Cornelia - zaliger wist
niets anders van haar dan dat zij uit eene verre streek naar
het Zonieenwoud was komen wonen waar zij met niemand omgang had.
Aileen had men haar nu en dan in gesprek gezien met Zigeuners die in het woud hunne Lenten opsloegen.
Is het daarom misschien dat men moeder uitgaf als toovenaarster ? vroeg Roze Kate droevig en als tot zich zelve
sprekend.
— Lief kind, de geschiedenis ewer arme moeder is eene
sombere aaneenschakeling van harde lotgevallen die ik u eerstdaags zal vertellen.
Ik heb gehoord in welke omstandigheid zij het leven verloor;
en onlangs vern,am ik dat de persoon, die aan haar kind zoo,
vele blijken van liefde geschonken had, in vreeselijke omstandigheden het leven verloor.
Een ander persoon, die u genegenheid bewees, weld van de
afschuwelijkste alley misdaden, van moedermoord, beticht, in de
gevangenis geworpen, gemarteld, en zal, waarschijnlijk, onsehuldig veroordeeld worden zoo wij er niet in gelukten hem aan
de handen zijner geheime vijanden to onttrekken.
Want ik ben overtuigd dat hetzelfde noodlot, dat op u we
moeder-zaliger drukte, ook u vervolgt en dat de gebourtenissen,
die voorvielen in uwe omgeving, in verband stain met degene die over vele jaren plants grepen. Doch, laat ons eerst
hooren wat onze brave vriend Heinke ons mode to deelen
heeft.
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Maar, beste man, wat deert u ? riep Moeder Genoveva nu
Zijt gtj ziek ?
eensklaps freinke's geltavend uitzicht bemerkend
Stel it gerust, Eerwaarde Moeder : mij deert volstrekt niets.
Wij mogen God danken dat alles zoo goed met mij is afgeloopen.
— Er is jets ongewoons met u gebeurd ? vroeg de Moeder-Overste.
Werdt gij aangerand ?
Ja.
— Ik dacht het al ! Weer eene nieLiwe misdaad ?
- Godlof, gelukten de spitsboeven er niet in ze ditmaal te
voltrekken, zei Reinke.
- Vertel spoedig wat u wedervaren is, sprak Moeder Genoveva.
Nu verhaalde Heinle van naaldje tot (lraadje wat er met
hem in het Zonie6nbosch was voorgevallen.
Roze Kate kon hare eigene ooren niet gelooven.
Was het mogelijk dat zulke akelige gebeurtenissen in den
omtrek konden voorvallen?
Moeder Genoveva had met de grootste aandacht toegelttisterd.
13edenkelijk had zij het hoofd gesehud toen Reinke van
den Graaf Bruno van Oudburg gewaagde en ook toen er
sprake geweest was van Cornelis Dirix.
— Maar, vroeg zij, na geruimen tijd in diepe gedachten verzonken to zijn geweest, wat wildet gij eigenlijk toch met uwe
bespieding in het kamp boven den Viers'prong ?
Ik begrijp niet waarom gij u blootsteldet aan hetgeen u in
werkelijklieid dan ook overkomen is, of zocht gij mischien de
gelegenheid te ontvluchten
- Neen, aan ontvluchten dacht ik niet. Ik wist van Koenraad
dat ik veilig was zoolang ik onder zijne hoede stond.
- Koenraad, Koenraad, zei de moeder overste denkend, en
in haar geest vorschte zij na aan wie die naam haar herinneren kwam.
sprak ze, het woord tot haar
— Lott dat mogelijk zijn
eigen richtend
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- Ja, -waarom niet, Gods inzicliten zijn zoo ondoorgrondelijk....
Wij zullen dat later onderzoeken.
Daarna, zich weer tot Reinke keerend, scheen zij het antwoord
op de zoo even door haar gestelde vraag of to wachten.
- Ik had gehoord, zoo sprak het bultenaarken, dat het in
bedoelde kampplaats was dat, over jaren, de gebroeders Swartz
voor de laatste maal gezien werden en daarna spoorloos verdwenen waren. Nooit heeft men iets meer van hen gehoord,
niets.
De nieuwsgierigheid spoorde mij .aan, nu het toeval mij in
die beruchte en zoo slecht befaamde kampplaats gebracht had,
te onderzoeken wat er eigenlijk van de drie gebroeders Swartz
geworden was.
— Wat werd er dan zoo ongemeens van die lieden verteld ?
vroeg de Moeder-Overste, in schijn onverschillig.
In haar binnenste echter was zij hevig ontroerd.
- Indien de Eerwaarde Moeder het verlangt, zal ik haar alles
verhalen wat ik over die geschiedenis gehoord heb.
- 't Is mijn innige wensch.
- Ik zal het wat van verre moeten ophalen, zei Ileinke. Zal
het u niet vervelen ? vroeg hij vriendelijk.
- Volstrekt niet. De geschiedenis der Swartzen is in nauwer
verband met die van Roze Kate en van hare moeder dan ienaand
van u alien veronderstellen kan.
— Dan zal het mij een dubbel genot zijn te zeggen wat ik
sedert jaren links en rechts heb vernomen. Ik zal er Moeder
Genoveva genoegen mee doen en onze brave Roze meer dienst
merle bewijzen.
— Nog een woord vooraf, sprak Moeder-Genoveva, hebt gij
niemand anders herkent dan Bruno van Oudburg en Cornelis Dirix ?
- Neen, van de gansche bende kende ik niemand dan die
twee.
- Waar is Koenraad, uw beschermer, argestapt ?
— In den Gouden Anker heeft hij zijn intrek genomen.
— 1k dacht het ! sprak Moeder-Genoveva haastig ; ja, ja, hij
moet het zijn, hij is het !
— Koenraad verzocht m ij hem daar te komen vinden, zoodra
mijn onderhoud met de eerwaarde Moeder-Overste zal afgeloopen
zijn, zei Ileinke.
— Good. Wij zullen daar straks over spreken; ik luister -Limns
haar uw verhaal over de gebroeders Swartz.
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Eene zonderlinge Gesehiedents

e Eerwaarde Moeder-Overste zal wel gehoord hebben,
zoo begon Heinke Haas, dat vOar een twintig tal
jaren, veel gesproken werd over eene edele dame,
die het Witte Luis, in het Zonieenbosch, had aangekocht.
Baronnes van Harold, zoo werd de dame genoemd, liet nit
Brussel tal van metsers, schilders, schrijnwerkers en timmerlieden
komen, die het tamelijk vervallen gebouw moesten herstellen en
opknappen.
— Baronnes van Harold ? vroeg de E. M. Overste nadenkend
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— Ja, dochzij werd naderhand niets anders meer aangeduid
clan on.der de benaming der . « goede dame. » Sommigen noemden
haar ook de dame van het WITTE Hus.
— Ga voort, Reinke, zei Moener Genoveva, en vertel ons
wat die dame aanspraak gaf op de benaming haar door de
bevolking gegeven.
— 0, Eerwaarde Moeder, moest men den algemeenen roep gelooven, dan was de baronnes inderdaad de parel aller vrouwen.
Zij wt(s, naar beweerd werd, de moeder aller armen en ongelukkigen.
God alleen weet hoeveel ellende zij gelenigd heeft, hoeveel
gebroken harten zij getroost heeft.
Men vertelde dat de edele weldoenster weduwe was en dat
haar overleden echtgenoot haar een fabelachtig fortuin had
nagelaten.
Dit fortuin nu, zou zij besteden tot leniging van smart en
ellende.
Zij bezocht ,in eigen persoon, de armen der streek en kwam
zoo door eigen ondervinding tot de ervaring dat van al de
armen, de weduwen en weezen het nicest beklagenswaardig
waren.
Die ervaring deed haar het besluit nemen, zooveel mogelijk
dozer door het lot getroffene schepsels een herbergzaam dak to
verschaffen in het groote WITTE Hu's.
Daarom had zij zoo'n haast hetzelve in gereedheid to zien
brengen en werden de beste werklieden tegen het de hoogste
loon uit Brussel ontboden.
Onder deze waren ook de drie gebroeders Swartz. Twee
hunner waren metser, de andere was schrijnwerker van stiel.
Hier nu begint het geheimzinnige der geschiedenis, ging
Heinke voort.
Er word verteld dat de baronnes, toen de werken aan het
Witte Huis voltooid warcn, al de werklieden, boven hun loon,
nog eene rondo som als geschenk gaf.
Toen alien weggingen, herinnerde zij zich eensklaps dat er
hier en daar nog iets to verrichten viol, eene kleinigheid, en
zij verzocht de drie gebroeders Swartz nog een paar dagen to
blij yen .
De drie brooders, verre van over dit verzoek misnoegd to
zijn, waren ten uiterste verheugd over dit buitenkansje.
Gehjk het in dergelijke gevallen wel moor gebeurt, duurde
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bet veel Langer clan men eerst vermoed had, eer het bedoelde
werk klaar was.
De gebroeders Swartz Madden er op gerekend enkele dagen
na hunne makkers of te reizen, en er verliepen verscheidene
weken en nog waren zij niet terug ...... HUnne vrouwen begonnen ongerust te worden.
Nog verliep eene voile week, en then men nog goer" tijding
van (le gebroeders Swartz had, ging een vierde broeder, de
smid van Woluwe, zelf naar het Witte Huis.
Men oordeele over zijne. verslagenheid then hem van wege de
baronnes van Harold gemeld werd dat zijne broeders, sedert
ruim drie weken het goed verlaten Madden !
Wat was er clan van de ongelukkigen geworden
Niemand wist het.
Men doorzocht gansch de streek, en de baronnes loofile cone
sterke premie uit aan dengene die eenig bericht over de vermiste broeders brengen kon.
Niets echter vernam men over het hetgeen er van lien mocht
geworden zijn.
Nu onstond onder het yolk algemeen het gevoelen dat de
Brie gebroeders vermoord waren.
Door -wie ?
Misschien door baanstroopers, die het woud reeds sedert geruimen tijd onveilig maakten.
Misschien ook, wie weet, door eenige hunner vroegore
makkers, die wisten dat de gebroeders Swartz eene tamelijk
groote som gelds op zich draegen.
Weken verliepen nogmaals, en van de gebroeders Swartz was
niet het geringste spoor te vinden.
De baronnes van Harold zorgde voor de families der
Terdwenen broeders, en toonde zich ten hoogste ongerust over de
plotselinge en zoo geheimzinnige verdwijning.
- Deelde zij dan het algemeen gevoelen niet, zoo onderbrak
Moeder Genoveva hier het verhaal- van Heinke Butt, dat de
gebroeders Fwartz vermoord waren ?
- Ja, dat is moeilijk om zeggen, antwoordde Heinke, maar
zO6 algemeen als de Eerwaarde Moeder denkt, was dat baevoelen toch niet.
Niet ?
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— Neon, allerhande, zonderlinge en vreeselijke dingen werden
met de verdwijning in verband gebracht.
— Zoo ?

- Verscheidene der makkers van de vermiste ambachtslieden
werden geruimen tijd na de verdwijning in hechtenis genornen.
De justitie stelde ten hunnen laste een streng onderzoek in;
loch geen hunner kon van plichtigheid in den veronderstelden
moord overtuigd worden.
Na eene gevangen zitting van verscheidene weken moesten
zij dan ook in vrijheid gesteld werden.
Fens to meer yowl edele weldoenster van het Witte Huis
thans gelegenheid hare mildadigheid to betoonen door de onschuldig betichten rijkelijk schadeloos to stellen voor het hun aangedane onrecht.
Nu was het dat allerhande meeningen en gissingen ontstonden
onder het publiek.
Sommigen beweerden dat de aanvankelijk aangehouden betichten wel gewis de moordenaars zijn moesten.
Zij beschuldigden daarom de baronnes al to toegevend voor de
moordenaars to zijn geweest, en de stoutsten gingen zelfs zoo
verre die verdachte vrijgevigheid een min edelen oorsprong dan
menschenliefde toe to schrijven.
- Wat beweerde men dan ? onderbrak moeder Genoveva nogmaals, blijkbaar ten hoogste belang stellend . in de vertelling
van Heinke Bult.
— De ongerijmdste zaken, Eerwaarde Moeder, en zelfs, zal ik
zeggen, de afschuwelijkste lasteringen.
Ik ben ten uiterste nieuwsgierig dat to hooron, sprak de
Overste.
- Verbeeld u dat to verstaan word gegeven, dat de baronnes van Harold zelve de moordenaars in de hand werkte.
— God !
- Ja, en dat zij medeplichtig in den moord was.
- Iriderdaad, eene vreeselijke beschuldiging, zei Moeder
Gen oveva.
Roze Kate zat met de grootste verwondering to luisteren naar
al die zonderlinge geschiedenissen.
Het goede meisje had zich nooit met praatjes opgehouden, en
van gansch dit avontuur hoorde zij heden morgen slechts het
eerste woord.
Hare belangstelling was des to meer nog geprikkeld dat zij
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zocht Ee gissen wijze deze wonderbare geschiedenisin verbana stond met Ileinke's wedervaren van den afgeloopen
nacht en, verder, met Naar eigen levenslot.
— Ja, 't was eene vreeselijke beschuldiging, herhaalde Reinke
Haas nadenkend.
— En gegrond ? vroeg Moeder Gerioveva.
Wellicht niet, zei Ileinke, wijl de baronnes er ze11 nooit
scliijnt kennis van gehad te hebben.
Althans, niemand durfde met eene openhjke beschuldiging
voor den (lag komen, en de geruchten, die desaanga,a 4nde liepen,
werden van oor tot oor gefluisterd.
\Vie ook zou het hebben durveia bestaan de edele weldoen ster, de rijke dame van Harold, de moeder van weduwen en
weezen, van zulk een verschrikkelijke misdaad te beschuldigen
Weldra ook had die veron:lerstelling uitgediend, en een
sprookje deed de rondo.
Een sprookje
- Ja, Eerwaarde Moeder, meer schijnt bet wel niet geweest
te zijn; want, slechts enkele dagen held het de openbare meenning bezig.
— En wat zei dat sprookje
- Dat de gebroeders Swartz volstrekt niet bestolen noch
vermoord werden.
- -- En wat zou er clan gebeurd zijn met hen ?
— Naar men beweerde zouden zij in de onderaardsche gangen
van het Witte Huis een schat ontdekt hebben. In plaats van de
eigenaarster daarvan kennis te geven, zouden zij den schat
onderling verdeeld hebben en ermede naar verve landen gevlucht zijn.
- Dat gelijkt inderdaad een sprookje, en ik houd het niet
voor waarschijnlijk dat deze meening ernstig kon gedeeld
worden.
- Dat was zij ook niet Eerwaarde, en spoedig werd weer
wat antlers verteld.
— Iij diinkt dat de openbare meening wat al te dikwijls veranderde opdat er nog veel waarde kon gehecht worden aan al
wat over deze zaak verteld werd.
- Inderdaad, Eerwaaide, zei Heinke, en ik zelf gar al heel
weinig acht op hetgeen ik verder nog over de gebroeders
Swartz hoorde; maar; toen er getuigen kwamen die verklaarden
de vermisten in levenden lijve gezien te hebben, then moest ik

q :30

ROZE RATE

wel toegeven dat er tocli waarheid was in hetgeen door het
yolk gemompeld werd.
— Er waren getuigen, zegt gij, (lie beweerden de gebroeders
Swartz na bun vertrek uit het Witte Iluis te hebben gezien ?
— Na hurl ' vertrek, zei Reinke met nadruk, zulks zou ik
niet durven bevestigen.
— Hoe ? Zijn ze (lan niet vertrokken ?
— 1k weet het niet, antwoordde Heinke, de schouders ophalend.
Ik begrijp niet nicer hoe dit alles ineenzit, zei Moeder Genoveva.
— De personen, die beweren de Swartzen te hebben gezien
konden niet zeggen of ztj van HET WITTE Huis of vervoerd werden, of wel in het bosch na hun vertrek werden aan.
gevallen en aangehouden.
Het verwondert mij, Eerwaarde Moeder, dat gij van dat ales
tot nog toe niets gehoord hebt.
- Ik heb zonderlinge zaken gehoord, antwoordde Moeder
Genoveva met zonderlinge stem; doch ga voort, vriend Heinke:
mijne beurt van spreken is nog niet gekomn.
- Ik bid u om verschooning, Eerwaarde Moeder, mijne bedoeling was niet onbescheiden to zijn.
Ik weet het, Heinke, vertel nu verder.
— Er werd ons beweerd dat Goris en 'folk, twee loerjagers
van beroep, op zekeren nacht, port na dat men zich over de
verdwijning der gebroeders Swartz had ongerust gemaakt, eene
zonderlinge groep ontmoet liadden, dicht bij de kampplaats, boven
den viersprong.
't Was eene groep gewapende ruiters, alien met een zwart
masker vO6r het gelaat.
— Er waren er zes, en, in 't midden van hen, insgelijks op
paarden gezeten, doch tie beenen onder den bulk hunner rijdieren stevig vastgebonden, zaken de Brie gebroeders Swartz.
Bij den ingang van het kamp Miter hebben Goris en Folk
ze uit het oog verloren, en nooit heeft men nog lets van hen
gehoord.
Daags nadien werd gansch den omtrek doorzocht, en de oude
graaf van Oudbiirg, een zeer laatdunkend en trotsch edelman,
het nochtans aan de inannen der wet toe zelfs het kamp, dat
zijn eigendom is, vin onder tot boven te doorzoeken.
Geen spoor.
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Niets wat de minste aanwijzing van het verblijC der Swartzen
aanduiden kwam.
De zaak steet langzamerhand af, en nieuwe gebeurtenissen
kwamen weldra stof tot nieuwe gesprekken geven.
De openbare nieuwsgierigheid werd afgeleid en weldra sprak
niemand meer over de dm vermiste broeders Swartz.
Nochtans Goris, die geregeld elken Zondag in mijn barbierswinkel kwam, vertelde mij lionderden malen dat hij overtuigd
was de gebroeders wel degelijk. herkend te hebben. Lijne
meening was het dat de kampplaats gelieime verbergplaatsen
had, die missehien, 1)0 middel van oncleraardsche gangen, in
verbinding stonden met het kasteel van Oudburg.
Pikwijls had hij beproefd tot in het kamp to geraken, doch
de waehtposten, die daar dag en nacht uitgezet werden, Madden
hem nooit de gelegenheid gPgeven hurine waakzaamheid te
versehalken.
Goris is over vijf jaren gestorven zonder dat hij zijn inziclit
heeft kunnen doordrijven.
Gij kunt denken, zoo besloot Heinke zijn verhaal, of ik benieuwd was die geheime gangen te ontdekken toen het Coeval
mij binnen het kamp gevoerd had.
Ilet sehijnt dat Goris wel inderdaad de waarheid gezegd
heeft, want geen der mansehappen van graai Bruno van
Oudburg weet op welke wijze hun meester in de bergwoning
geraakt, die ruim dertig voet boven de oppervlakte der aarde
ligt, en waartoe niemand dan de meester en zijne vertrouwden
foegang krijgt.
Hoe het verder met mij afliep heb ik reeds verteld.
Wine eerste gedachte was hierheen to snellen, eerstens, omdat
ik wist in de goede eerwaarde Moeder-Overste de beste raadgeefster te vinden, en ook omdat het afgesproken was dat
Roze Kate dozen morgen hier komen zou en ik dus zeker was
haar hier te zullen aantreffen.
Geruimen tijd dacht moeder Genoveva na over hetgeen zij
gehoord had.
Kinderen, zegde ze, ik moet eerst met Koenraad gesproken
hebben. Dan zal ik u mededeelen welk mijn oordeel over het
verhaal van Heinke is.
Het meest dringende wat thins te doen staat, is Everard to
doen ontvluchten.
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Ik ben overtuigd dat hij verloren is, zoo wij niet met alle
inogelijke snelheid te werk gaan ; want zijne vervolgers hebben
er belang bij het vonnis zonder uitstel te doen voltrekken. 1k
ga u dus blootleggen wat volgens mij client gedaante
worden.
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net Plan van Moeder Genoveva.
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ind, zoo wendde zich de waardige Moeder-Overste
tot Roze Kate, ik heb gehoord hoe innig en oprecht
uwe liefde voor Everard is. Zander dat gij het vermood hebt, waakte ik over u en siddei-de ik bij de
gevaren die ik u, onwetens, trotseeren zag.
Gij zijt het kind der arme Judde-Marie, zooals uwe rampzalige
inoeder zich in de streek noemen liet, en dit was mij voldoende
oils u aanspraak te geven op mijne ondersteuning.
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Niemand, gij hoort het, niemand, nag ooit vernemen dat ik
u op dezen toon gesproken heb, of er zouden nog grooter rampen komen over ons, over u, over alien die ons duurbaar zijn.
- Zoolang uwe vijanden niet weten wie ih ben of wat ik
over hunne plannen ken, zijn zij weinig to vreezen.
Dodh, ken ze genoeg om mij overtuigd to liouden dat zij
ons alien ongenadig zouden dooden, indien zij wisten dat wij hunne misdadige pogingen willen dwarsboomen.
- Goede God, wat heb ik toch ooit aan iemand misdaan om
vijanden te hebben, zuchtte Roze Kate.
— Kind, gij zijt to goed, to overvaren om te bevroeden dat
er inensehen kunnen gevonden worden die het kwade en het
sleehte aankleven alleen uit haat voor het goede. Doch, 't is
Mans de tijd niet langer hieromtrent nit to weiden, bid u
mij op mijn woord to gelooven en mijne waarschuwingen niet
in den wind to slaan.
- Eerwaarde Moeder, ik 110) voile vertrouwen in u, en weet
niet , hoe ik u zal dankbaar zijn voor uwe blijken van welwillendheid.
0, irvJien gij inderdaad mijne duurbare moeder gekend hebt,
zal het voor Naar, daarboven in den Hemel, de zoetste voldoening
zijn den zegen van den neer of te sleeken voor de edele vrouw
die zich het lot van hare dochter aantrekken wil,
Spreek, Eerwaarde Moeder, en blindelings zal ik u gehoorzamen.
- Ik insgelijks, zei Heinke, waclit op uwe wenken om uit te
voeren wat gij bevelen zult.
— 1k dank u beiden voor dat blijk van vertrouwen, speak
Moeder Genoveva, al wat in mijne maeht is om de onschuld to
besehermen, rnoogt gij van mij verwacliten.
Van de uitspraak des gerechts kunnen wij, gelijk ik u reeds zei,
niets verwachfen.
Fen beroep op den Aartsliertog ware voorbarig.
Er moeten dus andere middelen beraamd worden om Everard
to redden.
— Wij dachten er reeds over, Eerwaarde Moeder, zei Roze.
— Ja, Everard moet vluehten ! voegde ‘ Heinke daarbij.
— Ontvluchten schijrit mij inderdaad het ' eenige middel, stemde
de Eerwaarde Moeder toe,
— Maar waarheen ? vroeg Roze Kate angstig. 111s zijne vijanden zoo talrijk zijn en zoo zeer dorsten naar zijn blood, zullen
zij hem opsporen en hem vermoorden.
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— IIelaas ! de schurken zijn inderdaad machtig, vreesde Heinke.
— Het moeilijkste is hem lilt de gevangenis te halen, meende
Moeder Genoveva. Eens op vrije voeten, zou ik met Gods pulp
wel middel vinden om Everard aan alle opsporingen te ontrekken.
— Gij, Eerwaarde moeder ! riep Roze Kate vol gloed.
— Ja, ja, kind, dat is het minste, maar hoe wij het gaan
aanleggen om hem uit de gevangenis te bevrijden, schijnt mij
veel moeilijker werk.
— Wij hebben moed en wil ! zei Heinke en zullen gelukken !
— Ja, wij zullen hem redden ! zei. Roze Kate.
— Ik bewonder uwe opoffering. Weet gij waaraan gij u blootstelt zoo gij ontdekt werdt of zoo uwe poging mislukte ?
— Wij zijn tot alles bereid, niet waar, Heinke ! vroeg Roze
Kate.
— Tot alles ! bevestigde het bultenaarken.
— Hebt gij niemand anders waarop gij rekenen kunt?
— Walkiers, zei Roze.
— Wie is dat : Walkiers ? vroeg moeder Genoveva.
Een oude trouwe knecht, antwoordde- Roze Kate, die mij
steeds de grootste genegenheid toedroeg.
— En aan Everard ook, voegde Heinke daarbij.
gij zeker van de oprechtheid zijner gevoelens ? vroeg
— Zijt gij
Moeder Genoveva.
— Zoo zeker als van mij zelve, antwoordde Roze.
— Zal Iiij willen lielpen in onze gevaarlijke onderneming ?
— Ik ben er ten zeerste van overtuigd , Walkiers heeft altijd
de partij van Everard genomen, zei Roze.
— Goed, clan zijn wij reeds gevieren om ons plan door te
drijven, ging Moeder Genoveva voort. Het zwaarste werk echter
zal zijn tot den gevangene door te dringen en hem te bevrijden.
— Eerwaarde Moeder, ik geloof dat dit gemakkelijker gaan
zal dan gij u voorstelt.
— Meent gij dat, Roze, en waarom ?
— Omdat wij iemand hebben die ons de faak zal vergemakkelijken.
— En wie is dat Roze ?
— Heintje Wimpelo, de cipier die Everard bewaakt, antwoordde
Roze.
-- Is het mogelijk ! riep Moeder Genoveva . , maar, dan zal het
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van zelfs lukken.
hoop het ook, zei Roze. Heintje Wimpelo bezorgde mij
reeds, eene eerste maal, een onderhoud met Everard.
Waarlijk, hind, hebt gij u in de gevangenis gewaagd ? riep
de Moeder Overste.
Was immers mijn plicht den armen Everard een weinig
—
troost to brengen, na al het lijden dat hij, sedert zijne aanhouding, heeft to verduren gehad, antwoordde Roze Kate.
— Gij zijt een moedig meisje, antwoordde Moeder Genoveva
opgetogen. En denkt gij dat Heinke Wimpelo zich zal willen
leenen tot de uitvoering van ons plan ?
— IIij heeft het vast beloofd.
— Maar, weet hij ook dat hij zich aan do verschrikkelijkste
wraak bloot stelt indien hij ontdekt wordt ?
- IIij is besloten alles te wagen om Everard te redden, zei
Heinke.
— Van waar die ongewone zelfopoffering ? vroeg de MoederOverste. Kent hij Everard ?
- Hij kende hem niet vO6r den dag zijner aanhouding,
antwoordde Roze Kate ;maar Coen ik hem alles heb uitgelegd,
heat hij dadelijk verklaard, dat wij op hem mochten rekenen.
Heintje is een eerlijk man die het niet langer kan aanzien hoe
de onschuld verdrukt wordt ; wij mogen op hem rekenen, daaraan twijfelde ik geen oogenblik.
Heeft hij geene makkers ? Is er geene wacht bij de deur
der gevangenis ? vroeg Moeder Genoveva verder.
— Heintje Wimpelo heeft het hooge toezicht over de gevangenen, die nooit zeer talrijk zijn.
Daarom ook zijn er slechts twee bewakers, lieintje Wimpelo
en de dikke Fransen, zei Roze Kate.
Eene wacht is er niet.
De beide mannen brengen den nacht door in het poorthuis.
Over dag lossen zij elkander beurtelings af.
- Dat valt goed, zei Moeder Genoveva. Het drin ,gendste nu
is, zoo gauw mogelijk, den braven Heintje Wimpelo te verwittigen.
— 1k ben tot uw dienst, zei Heinke Haas.
— Best, dan gaat gij van hier recht naar Tervueren maar,
zorg er voor dat u niemand verdach tegen. kome. Wij moeten
met de grootste haast, maar tevens met de grootste omziehtigheid to work aan.
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— Begrepen, zei Heinke.
— Wanneer zou ons plan kunnen voltrokken worden, denkt
gij ?
— Dat zal afhangen, dunkt mij, van hetgeen Heintje Wimpelo
beslissen zal, antwoordde Heinke Haas.
--Inderdaad, wij kunnen niets beslissen zoolang wij geene
tijding van hem hebben, zei Moeder Genoveva.
— Moet ik hem zeggen wat hier dezen morgen verhandeld
werd ? vroeg Heinke.
— Ja, indien hij ons waarlijk verkleefd is, hoevpn wij hem
niets te verbergen, meende de 0 verste, loch ik hoop dat gij u
in zijne verkleefdheid niet bedriegt.
— Ik ken Heintje Wimpelo van over jaren: 110 zal zich
eerder de tong slit den mond laten rukken dan ons te verraden,
bekrachtigde Heinke Haas.
— Gij zult hem nochtans de strengste geheimhouding aanbevelen, voor wat mijne tussclienkomst betreft, zeide Moeder
Genoveva.
Ik doe deze aanbeveling, niet omdat ik de gevolgen inijner
deelneming in het plan eenigermate vreeze, maar gij zult
licht begrijpen dat ik mijne goede oudjes aan volstrekt geen
het geringste gevaar mag blootstellen.
— De Eerwaarde Moeder-Overste mag gerust zijn, zei Heinke.
— Ik ga u geleiden, hernam -Moeder Genoveva opstaande, en
u den ingang der Miniemen wijzen.
Hier, neem dezen sleutel, ging de goede vrouw voOrt, eenen
kleinen sleutel van bijzonder Jnaaksel aan Heinke Bult overreikend; dock, draag zorg ervoor hem nooit in vreemde handen to
laten komen.
Ongezien kunt gij dan, telkens het noodig is, mij langs
den gang waarin ik u brengen zal, komen vinden en mij op de
hoogte houden van alles wat voorvalt.
Roze Kate zal ik straks langs de Wolstraat laten vertrekken.Zij zal hier mij tie terugkomst afwachten. 1k heb haar nog eenige
minuten te sprdken.
Heinke Haas knikte Raze Kate goedendag, en verliet Coen,
voorafgegaan door Moeder Genoveva, het spreekkamertje.
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Ceti hoold op prLjs gesteld.

erwiji Heinke Haas zijne wonderlijke en gevaarvoile avonturen van den afgeloopen nacht aan de
Eerwaarde Moeder-Overste en Roze Kate te vertellen
zat, had er te Auderghem een gansch andere gebeurtenis plaats.
Het was een heerlijke zomermorgen.
Het kon zoo vat zeven ure zijn toen men -‘766r de herberg
Het Wapen van Brussel, de bijzonderste herberg van het dorp,
de wijd en zijd vermaarde afspanning op de groote heirbaan,
eene ongewone drukte bestatigen kon.
Eene heerlijk. schitterende zon Boot hare stralen over het dorp,
en de boeren, vergezeld van hunne vrouwen en kinderen, in
plaats van als naar gewoonte aan hun werk te gaan, trokken
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nu, in kleine groepjes, naar Het Wapen van Brussel.
VUOr de deur der afspanning stond eene groep ruiters.
't Was eene aftleeling der keizerlUke marechaussee, die met
linnne gepoederde pruiken, hunne schitterende unilormen en
hunne vurige rossen oorzaak waren van den steeds aangroeienden volks(oeloop.
Een der ruiters, een reeds bejaard man met grijzen snorbaard,
grijze dikke wenkbrauwcn en eenen langen magercn neus, en met
schalkschen, doch goedigen blik, stond In 't midden der groep.
Aan zijn zilveren steepen en zijn voornamne hOlidi ig Ron men
dadelijk bemerken dat hij de aanverder was.
Inderdaad, Evert Doelen was de provoost der marëchaussee's
en lief zich op die waardigheid niet weinig voorstaan !
Vooral dezen morgen straalde zelfvoldoening en beset van
waardigheid nit zijn klein grijs oog.
En daartoe bestond er werkelijk wel reden :
Immers, Dirk Doelen had het onuitsprekelijk genoegen zich
heden in al den glans zijner bio p ic, aan zijne eigene dopsgenooten
voor te doen.
Ja, Evert Doelen was een hind van Auderghem
Over jaren reeds echter had liij zijne geboorteplaats verlaten
om dienst te nemen in het leger der Keizerlijken.
Evert Doelen had van zijn varier, die koster en schoolmeester
geweest was, lezen en bijna ook schrijven geleerd, zoodat hij bij
zijne makkers als een vat van wijsheid stond aangeschreven
Evert Doelen echter trok geene ijdelheid uit zijne geleerdheid,
maar had het praktisch verstand ze ten dienste zijner bevordering in het krijgsmansleven te stellen.
Zoo was hij tot den graad van provoost der marechaussee bevorderd geworden.
Thans zat hij daar op zijn van zweet schuimend ros, dat driftig in het zand van den straatweg te stampen stond, in
't voile bewustzijn zijner waardigheid.
Met de linkerhand hield hij zijn ros in bedwang, terwijl hij
in de rechter eene perkamenten rol hield die hij als een scepter
zwaaide.
Naast hem, zat insgelijks te paard, een zijner manschappen,
een dikke, gezonde broeder, die uit al de macht zijner longen
in eene soort van tromp blies, hetgeen aanleiding gaf tot den
ongemeenen volkstoeloop des boeren die vol nieuwsgierigheid
naar het Wapen van Brussel stroomden.
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In de eerste rangen der nieuwsgierigen stond de dikke hospes
zelf, met den blauwen voorschoot en opgestroopte hemdsmouwen.
de blauwe slaapmuts op een oor. Vren in den omtrek was de
vermaardheid van baas Hensmans uit het I'Vapen van Brussel
doorgedrongen, en de voorname gasten die van of naar Brussel
kwamen, gingen nooit zijne herberg voorbij, wwtr de heerlijkste
kapuinen bereid werden en in wiens kelder de voortreflajkste
wijnen werden gevonden.
ilensmans was to Auderghem een personage van belang.
Om zich nu op de hoogte to liouden van zijn gewichtigheid,
zette hij lieden morgen eon heel bedenkelijk gezicht om zijne
medeburgers to overtuigen dat er iets gansch bijzonders op hang.
den was en dat hij, natuurfijk, sedert lang op de hoogte
was
In dien zin sprak hij (Ian ook, dock in zeer bedekte woorden,
tot de toeloopende boeren die het eerst ter plaats waren aangekomen.
Men kan denken welk een tal van gissingen lifer gemaakt
wend.
De eerste indruk, door (lit zoo ongewoon 'verschijnen der
gewapende maclit in het vreedzame dorpje, was con indruk van
geweldigen schrik.
Men vreesde dat er, minstens, eene oorlogsverklaring ging afgolezen worden die al de weerbare mannen uit Auderghem
kwam opeischen.
De store houding van baas lIensmans, die in werkelijkheid
zelf niets meer \vist dan een liunner, versterkte de boeren nog in
hunne angstige verwachting.
Eerst toen Evert Doelen tussclien den steeds aangroeienden
volkslioop eenige oude kennissen begon to bemerken, en deze
vriendelijk tocknikte., begon de bevolking wat geruster to worden.
Inderdaad, de schitterende provoost zag er geenszins als een
ongelukshode uit.
Hij soheen corder -ten uiters-te in zijn schik zich aan zijne
dorpsgencoten in al zijnen blister vooy te doen, en Evert Doelen
was altijd geboekt geweest als een < goede jongen.
Overigens, de brave Auderghemmenaars zouden , weldra uit de
onzekerheid geraken.
Aft, 41-63

Eigendom
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Evert Doelen gat' een teeken dat de trompetter zwijgen zou.
Daarna schudde de provoost eenige malen met de hand die
het perkament Meld opgerold, zoodat dit laatste fladderend openviel
Hij wierp een blik op hetgene daarop geschreven stond, liet
toen de rechterhand, (lie het perkament vasthield, achteloos zakken en begon op zijne manier, den inhoud van bewust stalk aan
de boeren op to disschen.
Met eene stem die klonk als een klok, begon de provoost :
Inwoners van Audergliem, mannen, vrouwen, kinderen grijsaards geachte medeburgers, het is mij, Evert Doelen, provoost
in de Keizerlijke marëchatissee een aangename en vereerende plicht
in deze omstandigheid, het woord tot u te richten.
Ik gevoel al het gewicht eener dergelijke zending, mij uit
naam van Z. Keizerlijke Iloogheid, ons alle y vorst, Aartshertog
Frans Karel van Lorreinen, bij monde van onzen hoofdman,
provoost, opgedragen.
Aan u alien heil en lang leven »
Die woorden brachten den besten indruk teweeg op de
Auderghemsche bevolking, rechtmatig fier een zoo gewichtig en
voornaam personaadje als Evert Doelen tot landsman te hebben
Dat was er een die in de wereld vooruit gekomen was, en
wie weet hoe veel verder hij het nog brengen zou !
Wat loappe kerel die was !
En wat redenaar ! En welk een prachtig Bier van een paard
hij had !
Zeker, die Evert Doelen zou nog raadsman worden in den
Raad der Kroon
De provoost genoot met blijkbaar welgevallen van de bewondering, die uit de menigte naar hem opsteeg.
Leve de provoost klonk het uit enkele monden.
Evert Doelen ging voort :
— 1k ben dubbel gelukkig over de taak, die mij werd opgedragen
omdat zij aan ieder en alien W de gelegenheid verschaffen zal
fortuin te maken........
Ja, fortuin to maken, herhaalde de provoost, toen hij de
blijde, doch verraste en ongdoovige blikken der boeren met nog
meer bewondering op zich gericht zag.
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Daarna . zweeg hij andermaal, om het goedkeurend gemompel,
dat door de reien liep, niet te onderbreken.
Ik, Dionisius, Lambertus Evert Doelen, provoost in dienst von
z. ICeizerlijke Iloogheid, doe aan alien kond dat het hun mogelijk is voortaan minder te zwoegen on te zweeten, zic'i min
krom to \verken, wat meer spell en minder botermelli to eten,
en op het einde van 't jaar toch nog een hoopje zilveron ducaten weg te leggen.
.
Ja, dat kom ik u verkonden
Luide en algemeene toejuichingen gingen thans uit d 0 inenigte
op!
Waarachtig, de provoost lean het gezegd krijgen riep
bias Hensmans. Ilij spreeht beter dan de beste pater !
Een dubbel hoorah' voor den provoost !
Die oproep word daverend beantwoord.
Zelfs do schoone Siska, de twintigjarige en zwartiokkige dochter van den dikken Hensmans, die heel den tijd naast Naar vader
gestaan had en den provoost goon enkcl oogenblik uit het oog
verloor, doch hem tot nu toe alleen met , mistrouwen had
gadeslagen decide nu in do algemeene opgewondene goestdrift.
Zij klapte in de handen en riep nog eens tom de
geestdrift aan 't bedaren ging : Love do provoost Evert
Doelen
Met welgevallen streek de held dozer huldebetooning over
zijn langen grijzen snor, en zijn oog was vochtig toon hij een
blik van dankbare erkentenis op Siska Ilensmans wierp.
— Het micidel 0 111 rijk to worden riep hoer Cornelis Dirix,
die ook order de nieuwsgierigen stond, dat zal bij alien welkom
zjn, maar weir is dat middel ?
— Boer Dirix, zei de provoost, ik geloor dat gj het s3dert
lang gevonden hebt. 't Is niet met hard werken dat de goederen.......

Evert Doelen Meld plotseling met spreken op. lid voelde dat
hij te ver ging, toen hij de woedende blikken zag die de oude
Dirix hem toewierp. Hij kende den « vrek over lange jaren,
en Evert Doelen had de gelegenheid gehad meer dan eens
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ondervinden, dat het niet geraadzaam was lien ouden « gliiiper »,
gelijk hij hem heette, tot vijand te hebben.
Hij veranderde de p halve van thema, en zette zijne eerste toespraak volgen(lewijze voort
— 1k, provoost 11W landgenoot, , uw alle y vader, breng u (le lieugelijke tijding dat er te MI -men zijn drie duizend dueatee van
den eenen en honderd kronen van den anderen pant.
Ja, ja, gij hoort mij wen 1k zeg civic duizend ducaten en
honderd kronen !
Gij vraagt u of welke reuzenwerken van u verwacht worden
om dozen Keizerlijken rijkdom machtig te worden
Welaan, luistert, luistert alien met uw beide ooren.
Degene onder 11 die erin gelukken zal den genaamden Koenraad Fartn3r in handen te krijgen, flood of levend, of door
goede aanduidingen en inliehtingen ons op zijn spoor te brengen,
zal de eerste som, of drie duizend ducaten, zijn eigendom mogen
noemen.
Zij wordt hem onmiddellijk uitbetaald op bevel van uwen
genadigen graaf den Ileer Bruno van Oudburg.
Gemelde persoon heeft zicll plichtig gemaakt aan diefstal, misbruik van vertrouwen en verraad gepleegd jegens zijnen meester.
De honderd kronen zullen uitbetaald worden aan hem die in
dezelfde voorwaarden zal uitleveren Reinke Haas, gezegd Heinke
I3ult, medepliehtig aan de schelmerijen van voormelden Koenraad Fartner ten laste gelegd.
Een zonderling gemompel, dat hoegenaamd van geestdrift niet
meer getuigde, liep door de reien.
Heinke Bull, een lief ! dat is gelogen ! riep dWalkiers, de
smid, die zijne gramschap niet 1)edwingen Ron.
Neen, riepen twintig andere stemmen
Heinke Bult is
Been did ! Heinke is een eerlijk man !
De provoost fronste de grijze, stekelige wenkbrauwen.
— Het staat hier geschreven, zwart op wit ! zei hij den toom
van zijn paard loslatend en met den rug der linkerhand geweldig op het ontplooide perkament slaande, dat hij steeds in de
hand had.
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- Daar kan staan wat wil, liernam Walkiers, steeds even
laid sprekend, ih zeg dat Heinke Ilaas een eerlijke jongen is,
die nooit ieinand voor een dueaton ongelijk zoo doen. Verder
kunnen zij sclirijven wat ze willen : dat is mien laatste woord.
- Walkiers heat gelijk weed geroepen.
— &Mat gij,
boerengespuis, omen gena(llgen gram', (len
maelitigen hoer Bruno van Oudburg gait Im renachtig maken
— Ileinhe is onbekwaam tot het plegen van (lier qal of \\ cline
an(lere oneerlijke load (ian ook, lierliaalite \\ T alkiers ; de gram
lieert zie!i ge\‘ is ter )'oecler trouw bedrogen, toen
van medepliclitighei(1 beschohligde.
— 1k heb eon regelinati:4 bevel tot aanhouding, sprak de
prov004, en zal dat bevel stiptehjk ten uitvoer hren en.
Is Ileinke Haas onscliuldig, (Ian zal
(lat \Tool' het gereeht
nitleggen. Ill alle geval zal
to verklaren liebben Waal' hij
den argeloopen Dacia heat (loorgehraeht.
De hoeren werden nu 'leer bolaarder.
Wat de provoost zei was redelijk.
moest zich maar verreclitvaardigen.
Wat den anderen betrert, (lien Koenraad Fartner, dat was
wellielit een gemeene spitspoef, (lie hem door list or 4eNveld tot
zijn medeplielitige gemaakt
Doze bedenkin,!.;•en en vooral het vooruitzicht op do schitterende belooningen die y our het uttleveren (lee twee zoo;;ezegde
kwaaddoeners beloofd was, (10(1011 alter oogen van liebzuelit
schitteren.
Toon Evert Doelen met sproken 01)114)1(1, ontstond el' clan ook
eon « geronk >,> under (le meniOe, (tat van beteekenis was.
Verseheidene thinner maakten zieli reeds geree(1 naar het
liuizeken van Heinke Haas to gaan en het l)illij(' oninidaellijk
aan to houden.
De zucht 0111 de liondeed kronen to winner was sterker (Ian
de overtuiging aan Ileinke's onsehuld.
11 den provoost hail, daarenboven, de lauwlierDe verklaring
tigsten eon schijn van geruststelling geeven door verklaring
dat, had het bultenaarken jets op zijn geweten, het hem met
moeiluk \ alien zoo zulks to 1)L'N1
Wiarom zouden zij dus die kaus lateu verloren gaan
Walkiers editor zei verontwaarcligd
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— Als ze van Heinke Bult iets moeten hebben, dat ze het hem
zeif gaan vragen, de groote heeren van 't gerecht ; zijn wij dan
verklikkers geworden dat wij een onzer dorpsgenooten in hun
handen zouden leveren
Dat de provoost en zijne dapperp manschappen zich van ilunnen
plicht kwijten, is aan te nemen, doch dat wij voor geld eene
menschenklopjacht zouden inricliten, vied ik beneden onze
waardigheid.
Al moeten de boeren nog zoo hard zwoegen en zijn de tijden
slecht, toch zullen zij zich niet verlagen voor een ellendige honderd kronen.
Als Heinke 't huis is, zal het Overigens niet moeilijk zijn
voor de inarechaussee hem claar te gaan halen.
— Hij is er niet, zei de provoost, wij hebben de hut doorzocht en een man op wacht gezet, om het kereltje aan te 'louden.
zoodra hij zich in den omtrek vertoonen mocht.
— Hij zal zich wel buiten bereik houden, daarvoor is hij to
Fein, merkte een der boeren op.
— Zoo fijn is hij niet of hij komt aan de galg, mompelde
de oude Cornelis Dirix.
— Wel, dan is iminers alles in orde antwoordde, Walkiers ;dan hoeven wij er ons niet om te bemoeien. zei Walkiers nog terwijl de boeren begonnen of to trekhen.
— Halt, riep de provoost, ik heb u nog niet gezegd hoe die
Farther eruit ziet.
Ik veronderstel toch wel dat gij er twee maal op nadenken
zult, alvorens dergelijke som met uwe voeten to verschoppen. Al
meent Walkiers en gij alien nu ook dat Heintje Haas onschuldig is, en verlangt gij daarom niet u met hem to bemoeien,
zal dit tech wel anders gesteld zijn met dien schurk van een
Koenraad Farther, die, in den afgeloopen nacht, aan het yolk van
den graaf heeft weten to ontsnappen, dank ik weet niet Welke
helsche middelen.
Ook moet ik hier nu bijvoegen dat al wie aan een van voormelde personen gastvrijheid verschaffen zou, of middeled em aan
het gerecht te ontsnappen, zich blootstellen zou aan de allergrootste onaangenaamheden, ja, aan de allergrootste, besloot
Evert Doelen met nadruk.
Komt dus alien dichtbij en luistert :
Heinke Bult is it voldoendo beken(1. Zieltier nu de persoonsheschrij'ving van den anderen spitsboef.
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« Koenraad Fartner, groot struisch van liehaamsbouw, ongeveer
vijf en clertig jam- oud, stank van le(len.
Donker blond van haar en baard. Groot voorhoofil. Groote
blauwe oogen, kleinen mond en hagelblanke tanden. Moedig,
onversehrokken en onverlegen.
Evert Doelen had die persoonsbesehrijver met theatralen Loon
afgelezen.
— Zie, ging hij y owl-, nu hell gij cell gedaebt van den wortvluelitigen spitsboef.
't Is eon allergevaarlijkste here! en Been hat om zonder handschoenen aan to vatten.
Opgepast dus ! \Vie hem brengt, (106(1 or leven(1, of aa:ihowit,
of duet aihowlen, (lie is eon gelukkig en rijk man.
Ik lieb geze_,,(1.
Een gemoinpel lisp andermaal on(ler do boeren. Ja, (lien Kocnraad Fartner mocht 01) zijne hoede zijn
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AUIIT EN VEERTIGSTE IlOOFDSTI:K

Iloe IIeiiike begint nehteirdaeht
te krieigen.

adat Heinke het Godshuis verlaten had, begon onze
vriend ernstig na te denken.
— Tot nu toe Madden de doorieerde avonturen
hem op de been gehouden, en het vooruitzicht moeder Genoveva van dat alles op de hoogte te brengen,
van de waardige vrouw raid en steun to bekomen, had hem,
tot nu toe, alle gedacht aan 't verdere gevolg zijner inmenging
in deze gevaarlijke zaak doen nit het oog verliezen.
Heinke had or niet aan gedacht dat hij door zijne vervolgers
van lien naeht gekend was, en dat waarsehijnlijk alles zon
worden in 't werk gesteld om hem in handen to krilgen.
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Overrgens, dat zou uitcrst gemakkelijk zijn.
Doch, op rond van Welke Peden zou men hem verontrusten ?
Wat kwaad had hij bedreven ? Was hij het niet die aangevailen en vervolgd werd ?
zelven, \vat lieert men inij
Welnu clan, zei Heinke
ten Taste to leggen
\Vat of wien zou ik vreezen
Wien ?
De graaf van Oudburg is eon maclitig heerschap, zei Heinke
zich beteuterd achter het our krabbend, en 't zou hem al niet
veel inoeite kosten om een arm kerelken als ik achter slot en
grendel to bren(Y en
1k geloof, zoo redeneerde het bultenaarken rn zich zelven
voort, dat het wijselijk van inij gehandeld zal zijn zoo ik, in de
eerste aeht dagen, buiten Auderghem NV; ja, ja, ging hij voort,
ik zal verstandig doen in de schaduw to blijven
Ik wil dozen morgen in 't voorbijgaan naar om een en
ander, dat ik zou noodle hebben, te haler]. Dat zal gemakkelijk
gaan en groot gevaar zal or voor het oo: , enblik nog niet opzit.
ten. Eerst eater wll ih 'Jeer Koo,nraad op zoeken en horn van
alles Dennis goven, opdat hij o p zijn voordeel meO doe.
laat
Die Koenraad schijnt inij neer to weten clan
as ngaan .....
Wat beleven wij tool' zonderlinge tijden ; (4)(1, wat beleven
wij zonderlinge, tiklen
Terwijl hij zoo in zich zelven allerhande hedenkingen maakte
had Heinke reolisomkeer gemaakt, en in plaats van naar 't hoe-ge gedeelte der stall to trekkers om langs de poort van Namen
naar Tervueren to gaan, begat' hij zich door de enge straten naar
den leant der Groote Markt, waar hij weldra in den GouDEN
ANKER onder de koetspoort stond, zonal' ei2enlijk het zelf to
n

•

weten.
hier !....
Donder en haagdoorns bromde Reinke, lice verzeilde
Een stalknecht kwam naar hem toe en vroeg
— Wat s verlangt gij, pachter ?
— Is het hier in den GOITDEN ANEir,ll ? vroeg Heinke.
Natuurlijk is dat bier, antwoordde de kneclit, die het noodzakelijk aehtte tegenover lien « kneuter zijn fatsoen van eersten stalkneoht, op t ry liouflon A \vat v4oPkthicr
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"Wilt gij missehien afspannen ? voegde hij er op spotaclitigen
toon bij, dan zijt gij aan 't verkeerd adres, man. Ilierover, in
het Ilaringstraafje, hebt ge den houten beddebak », logist te voet
en te paard : damr zult ge u gerief vinden.
1k moet uwen meester spreken, antwoordde Heinke, zoncler
aclA te slaan op de plagerijen van den stalknecht.
— Zoo, clan moet gij u maar in de gelagkamer aanmelden,
antwoordde de kneclit, en di aaaide daaraV'e Heinke den rug
toe.
- Vat onbelead volk, dat stadsvolk, zei Heinke. Is het misschien omdat hij dat geel en rood gestreept vest aan hec,, ft, dat
die roskammer zoo veel praats heeft?
Heinke keek reeds rond en zocht met den langs welhen
p ant hij wel in de gelagkamer geraaken zou, then hij zieheensklaps
seheen te bezinnen. Ilij wenkte den « roskammer dat hij nog
eens terugkomen zou, en toonde hem terzelvertijd eene zilveren
kroon.
— Wet, vriend, zei 110 nu op veel gemeenzamer toon, nadat hij
zwugend het geldstuk, (tat Reinke in de hand hield, had aangenomen en in den zak van zijn rood en geel gestreept vest had doen
verdwijnen, wat verlangt gij nog
- 1k geloof', ailtwoordde het bultenaarken, dat gij mij even
goed als uw baas zult kunnen beseheid geven op hetgeen ik
gaarne
weten zou?
t7.
— Ms het jets is wat de afspanning betreft, antwoordde de
stallinecht, dan kan ill u even goed als hij tereeht helpers.
- 1k zou willen aan heer Koenraad spreken, zei Heinke.
- Heer Koenraad, wie is dat ? vroeg Stoffel — zoo heette de
kneelit
wij hebben Been enkel Bast die zoo beet.
- Ja, maar hij kan pas sedert een paar uren bier wezen zei
Heinke wij zijn samen naar de stall gekomen ; (loch een weinig
buiten de poort zijn wij van elkancler gegaan.
— 1k verzeker u dat, sedert gisteren aA-ond, teen ure. Been
vreemde bier een voet gezet heeft.
- Zijt gij zeker daarvan ? vroeg Heinke, die reeds eon anp,stig
vo orgevoel begon to krijgen.
— Leer zeker, natuurlijk, zei Stoffel, vermits ik van dezen
inorgen, drie ure, Le been ben. Geen kat is in or uit,gegaan‘
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zonder
ik ze gezien heb, en remand, die op iiwen Koenraad
geleek, heb ik niet gezien.
— Kent . gij hem dan ? vroeg Heinle verwonderd.
- Natuurlijk ken ik hem niet vermits ik hem nooit gezien
heb, antwoordde Stoffel. 1k wil maar zeggen dat geen levende ziel sedert gisteren avond, ties lire, in den Louden Anker
gekomen is.
Zoodat gij het onnoodig denkt dat
er den meester over
spreekt ?
noodig aeht, maar
- Gij doet daarin natuurlijk zooals gij
de baas zal u niets anders kunnen zeggen dan wat lk zeg.
Ileinke bedankte den stalkneeht en ging met zonderlinge
onrust langs de Iloedenmakersstraat en de Trapstraat been.
Waarachtig, dat begint er leelijk uit to zien, mompelde ons
bultenaarken ; wat is er nu van Koenraad geworden ?
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Grevatugeii!

oe grouter nog zou Ileinke's verwondering geweest
zijn, indien hij, daags na het voorgevallene, in het
voorgaande hoofdstuk verhaald, de groep miters had
kunnen gadeslaan, die op de haan van Wavre naar
Brussel redden.
Maar Heinke lead het geraadzaam gevondea zijne eerste
ingeving te volgen en Auderghem's omstreken tijdelijk to vermijden.
&Hs had hij verzaakt, in het voorbijgaan, in zijn huizeken aan
te loopen om te halen wat 110, tijdens zijne arwezigheid, ZUNI
hebben kunnen gebruiken.
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Het voorgevallene met Koenraad had zijne onrust derwijze
doen aangroeien, dat hij zich geen voet buiten het woud durfile
wagen.
Ilij zag dus de bewuste groep ruiters niet.
Voorop reed de provoost Evert Doelen, tier als een veldliecr
die, na den gewonnen veldslag,, aan de spits zijner met roein
beladen soldaten teritgkeert.
Vial( aehter hem reden zijne manseltappen, in zeer dicht gesloten gelid, hunne van zweet schuimende en vermoeide paarden
met geweld vooruitdrij vend.
De provoost, van het lioofd tot de voeten under cone dikke
laag stol bedekt, hield zieh fier in den zadel.
Zijn slap geranden hoed ling op gans('h bijzondere wijze op
zijn rechteroor, en op zijn hoekig, bruin gelaat lag de uitdrukking
eener hooge gemoedsvoldoening, terwij1 zijn grijze, stekelige snor
van tijd tot tijd met zwierige handbeweging word omhoog
aehruld.
Ook (le mansehappen sehenen opgeruimd.
De reden dier algemeene tevredenheid ?
Midden in de groep lcrijgslieden reed een man van v:jf-endertig jaar, en die man geleek, als twee druppelen water op
elkander gelijken, op den persoon die gisteren met den naam
Koenraad Fartner door Evert Daelen werd aangeduid en op
wiens hoof(1, leveed of (food, een prijs van (Tide duizend dueaten
gezet was.
Inderdaal, 't was nieman(1 anders dan onze oude kennis
Koenraad
Hoe kwam hij in de handen der marechausseè
Eenvoudig door overmaat van ...... voorziehtigheid.
Toen hij, daags te voren, Heinke flint buiten poorten
verlaten had, was hij in eene herberg getreden en hail (laai
lang zitten nadenken.
Zoo ik naar (16 stad ga en in den Gouden Anke,- afstap, lieb
1k negen-en-negentig kansen op honderd dat ik erkend en
aangehouden wordt door ('en der handlangers van den gran('.
Inderdaad: het is klaar (lat hij een ander voorwen Nei vin(len
zal om mij bij de justitie aan * te klagen en to (loon
aanhouden.
Beter aclit ik het naar hot wood t6rug tc keeren en daar
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een tijdelijke schuilpla,ats in eene of andere afgelegene herberg
te zoeken.
Heinke Bult zal ik door een of andere gelegenheid verwittigen, en
samen zullen wij overleggen wat verdei- te doers staat.
Na eenig voedsel genuttigd te hebben, stond Koenraad op en
ging terug in de richting van Auderghem.
Hij maakte echter een omweg toen hij het dory naderde, en
bereikte spoedig bet Zonieenwoud, waar hij ook weldra eene
argelegene herberg vond Bij Leonard, zooals het op het ijzeren
uithangbord was aangeduid.
Daar Koenraad's bears good voorzien was, kostte het hem
geene moeite dadelijk huisvesting to bekomen voor zoohng het
hem aanstaan zou pier to blijven.
Helaas ! dit verblijf zou van korten dour zijn:
Daags, na zijne aankomst, Mond zeven ure tegen den avond,
zat Koenraad in den hole der afspanning onder 't schaduwrijke
groen te mijmeren, toen hij eensklaps opgeschrikt word door
paardengetrappel.
llij sprong recht.
Voor de vlucht was het reeds to laat.
Hij zag zich omringd door zes manschappen der marechaussee,
de pistool in de vuist, gereed om op het eerste teeken of bevel
van lumen aanvoerder te vuren.
Koenraad's besluit was dailelijk genomen.
sprak hij.
Ik Beef mij
Evert 1)oelen voelde zich honderd maal lichter dan een oogenblik vroeger
Ilij had gevreesd dat Noenraad Fartner dien hij Bier zoo °liverhoopt in de argelegen:_) woudherberg aantrof, .hem toch nog
ont8nappen zou of wel, al had men hem in de herberg gezegd
dat de nieuwe gast een beste vreedzame jongen scheen en
op dit oogenblik in den thin een luchtje schepte, zich toch to
weer stellen zou ! En Koenraad gaf zich zoo goedsmoedig over,
zonder strijd, zonder tegenstand.
Daarenboven had Evert Do(Aen zell de premie van drie duizend
ducaten ewonnen !
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Gewis, hij zou (leelen met de manschappen, (loch het groote
aandeel zou tool' het zijne wezen !
Evert Doelen was dus l iter en tevreden Levens , en hij was
zijn gevangene dankbaar dat Mies zoo in gemoede was afgeloopen.
Nu hij Koenraad Fartner In zijne macht had, scheen hij hem
veel minder plichting (lam de beschuhligingsakte tegen hem
voorgal.
Dit belette echter niet (lat hij, op den meest vriendelijken toon
waarin zelfs eerbied lag, tot zijn gevangene gezegd had :
Onze paarden, sedert, gisteren morgen op de been, zijn moede
en afgemat.
Het paard, dat ilc u door Leonard he]) doen geven is jong,
vurig en veel vlugger te dan onze zware slagpaarden,
zoodat deze het hoegenaamd in een loopwedstrijd tegen het iiwe
niet hale]] zouden. Ik moot derhalve •aan den p eer Koenraad
Fartner doen opmerken dat bij de minste poging van hem oin
te ontvliichten hetgeen God verhoede - ih verplicht zijn zou,
tot mijn grootste wanhoop, een pistool uit de . zadelholte te nemen
en u met alien eerbied voor den hop te schieten.
Droeve
! (lien ik met leedwezen vervullen zou zonder
een enkel oogenblik te aarzelen., Plicht is plicht.
Gij zijt titans eorlijk verwittigd en zult, hoop ik, mij niet aan
zulke yervaarlijk uiterste willen blootstellen.
- Vriend, zei Koenraad, gij hebt ten voile gelijk. Ik begrijp
dat plicht boven alles gaat en, ware ik in uwe plaats, (lan zou
ik precies zoo handelen gelijk gij.
- Sapristi, mompelde Evert in zich zelven, dat is een kerel die
zich in moeilijke omstandigheden weet te schikken
Ilij verloor hem echter daarom geen oogenblik uit het oog;
want hij had, in zijne jarenlange loopbaan, (10 ondervinding
opgedaan (lat . men nooit iemand op het uiterlijke vertrou wen
lean.
De zon began te zakken, Coen- men Auderghem inreed.
Wij zullen verplicht zijn hier den nacht over to brengen,
zei de provoost tot zijnen gevangene.
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— Hier ? vroeg Koenraad blijkbaar verrast, waarom rijden
wij niet tot Brussel
- Omdat de reglementen ons verbieden na zonsondergang met
con gevangene to reizen.
— node gij mij aanziet VOOr eon voornaam gevangene,
lachte Koenraad‘
— Drie duizend gouden (lucaten zijn op uw hoofil gezet, en
dat schijnt mij waarachtig zoo'n kleinigheid niet, ant woordde
de provoost.
— En waar zullen wij lifer vernachten ? vroeg Koenraad.
— Men hoort wel p lat gij v(in streek niet zijt, zei de provoost, antlers zothlt gij gewis de aflpanning wel Mennen die
Laren ver, wijd en zijd, gekend is.
— En die is ?
— Het 1Vapen van Brussel, antwoordde de provoost: lekkere
spijzon, puike dranken, en een bed als Doter zoo malsch !
— Waarachtig, gij (loot mij watertanden, zei Koenraad.
Ik ben niewsgierig in dit aardsch paradijs at to stappen, al
ware ik dan ook Hever heden avond nog to Brussel aangekomen.
- Och, zoo'n haast moet ge niet hebben, zei Evert Doolen
glimlachend; wat u te Brussel 'to wachten stadt is immers zoo
aangenaam niet.
- Ik wil do Justitie zoo spoedig mogelijk van mijno opschuld
overtuigen, ten einde even spoedig weer op vrije voeten gesteld
to worded: dat is alles, antwoordde Koenraad.
- Ilm ! deed de provoost, of dat zoo spoedig zal afloopon als
gij wenscht, dat betwijM ik wel min of meer.
- 1k ben onschuldig aan alles wat mij wordt ten Taste gelegd.
- lk geloof u, op mijn woord, ik geloof u ! zei Evert Doelen
met overtuiging want, gij ziet er niet uit als een spitsboof, dat
; maar hoe lolled ze er toe cone zoo hooge som (1.)
beken
hoofli te Mellen ?
— Dat begrijp ik even min als gij.
1k wist waarachlig niet (Tat de graat van Oudburg zoo vec
van mu hield.
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— De graaf van Oudburg, inderdaad, die was het, riep de
provoost, die tegen u het aanhoudingsbevel deed uitvaardigen.
— Ik heb zijn dienst zoo wat in overhaasting verlaten, dat
is waar, zei lioenraad, mar (Tat ik daaroin geradbraakt zou
moeten worden, schijnt mij toch ietwat o-verdreven.
— Spot niet, heer Koenraad, zoi de provoost verwonderd,
men heeft dikwijler gezien dat er ongelukkigen om minder gepijnigd werden......
Doch, zoo hervatte zich Evert Doelen oogenblikkelijk, als vreesde hij reeds te veel gezegd te hebben, dat alles zijn mijne zaken
niet. Ik krijg een bevel tot aanhouding, ik voer het uit, ten
minste, voegde hij erbij, als het uitvoerbaar is. Verder gebeure
dan wat wil, ik heb mijn plicht gedaan.
— Gij hebt gelijk, vriend, en ik bestatig met vreugde dat gij
een man van hart en ook een man van verstand zijt.
Evert Doelen voelde dat khij wel een voet omhoog ging. Als
honing zoo zoet Monk hem die lofspraak in de ooren.
Die Koenraad was een man die zijne wereld kende.
Neen, dacht de goedsjeugdige provoost, dat kan geen deugniet
zijn en ik ben overtuigd dat er in de beschuldiging, tegen hem
uitgebracht, geen woord waarheid staat.
Maar, voor den Bonder, waarom hield die van Oudburg dan
zoo hardnekkig aan zijne aanhouding ?
Dahl- schuilt weer lets achter
De van Oudburgs hebben
altijd in slechten geur gestaan...... Maar, dat zijn mijne zaken
niet ! Plicht is plicht, en daarmee uit
— Zie, riep hij eensklaps, nu de ruiters achter den hook van
het woud te voorschijn kwamen, dat is ginds de toren van Auderothem
Een kwartier later stond de groep voor de afspanning Het
Wapen van Brussel, waar daags te voren zulke ongemeene bedrijvigheid geheerscht had.
• Heden was er niemand.
De boeren waren aan den arbeid en geen hunner vermoedde
dat degeen, op wiens hoofd Brie duizend ducaten gesteld was,
reeds in de hander der maréchaussëe gevallen was !
Dat speet de provoost. Hij hadde gewenscht dat het gansche
dorp getuige geweest ware van zijne zegepralende intrede ; en nu
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was er niemand om hem to ontvangen dan de dikke lospes en
zijne blozende vriendelijke doehter.
Nu, dat was toch jet. Met al de zwierigheid die hem overNeer uit zijne jongere jaren, wipte Evert Doelen van zijn paard
en reikte Koenraad de hand om hem bij het afstijgen behulpzaam to zijn.
Koenraad eehter was reeds nit den zadel gesprongen en trad
op de deur der herberg toe, op den voet gevolgd door Evert
Doelen.
— Zorgt voor de paarden, mannen, bevool doze laatste, en
komt dadelijk in de gelagkarner.
— Zij hebben hem gevangen, zuchtte (he blozende dochter uit
Het Wapen van 137-ussel, en hij is onsehuldiE...! !
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-

-.........................

.............. ...............+.

Het A-volt-Wm:tall

llo, allo, de handers uit de mouwen ! riep de dikke
Hospes, zi th terzelfdertijd tot zijne dochter, tot Wanne,
de meid, en tot Docus, den stalknecht, wendend ; gij
staat daar de gapen als ware de maan uit de lucht
gevallen !
Gij, Julie, naar den kelder, en haal daar een half dozijn flesschen van achter het patersvaatje.
Gij, Wanne, naar den kiekenpolder : dadelijk twee jonge hanen
den hats omgedraaid ; en gij, Docus, zorg dat de paarden haver
en hooi vOOr krijgen zooveel ze lusten, en vergeet niet hun insgelijks te drinken te geven, maar eerst ze goed afgevaagd en
opgedroogd met versch stroo.
Ili loop naar de keuken om het vuur aan te maken.
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Na deze bevelen to hebben uitgedeeld, verliet de dikke waard
de groote gelagkamer.
— Op den drempel der deur eater bled hij staan. en wenkte
hij den provoost eens even nailer te komen.
— Gij zegt dat wij den gast rijkelijk moeten ontvangen. maar
wie zal betalen ?
— 1k, zei de provoost.
— Goed, goed, zei de waard gij zult tevreclen zijn.
— Ik hoop het. Het kan er at', jongen ! Uric duizend ducaten.
— Verkoop de huid van den
— Ja, ja, ik ken dat spreekwoord, mompelde de provoost,
maar hier komt het niet van pas. De beer zit in de val !
— Xis hij maar niet weer ontsnapt, zei de waard. God, tlat
zou iets geven in mijne afspannieg, als zoo'n spitsboef als ..... die
kerel bet eens in den zin kreeg mijne afspanning het onderste
boven to zetten. Ik bid u, provoost, pas tocli op, en hoit Item
goed vast !
— Primo ten eerste, zei Evert Doelen, wat door mij bewaard
wordt is goed bewaard, en wie owlet . mijn Itamlen zit komt er
zoo licht niet uit ! En daarbij, onder ons ge.e ,41.1, die
Koenraad Farther sehijnt mkj in verre na zoo'n galgenaas niet
to zijn als wij eerst gemeend hadden. Zijne voorgewende
inisdaden zijn erg overdreven, en ik ben er niet verre of te
denken dat hij het slaehtoffer is van ...... maar, dat zijn mijne
zaken niet, onderbrak de provoost zich zelven. Zorg dat wij een
flunk avondmaal krijgen, dat is de hooldzaak.
— Gij zult tevreden zijn !• antwoordde dehospes, ten niterste
verheugd door de woorden van den provoost to zijn gerust gesteld nopens den gevangene ; en daa ND CT haaste hij
zich naar de keuken.
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inval.

et was tegen den middag dat ons Reinke Bult, na
talrijke omwegen gemaakt te hebben, en zich half
krankzinnig to hebben gedacht over de oorzaken der
verdwijning van zijn nieuwen vriend Koenraad, dat
Reinke, zeggen wij in de nabijheid van het paviljoen
van Tervueren aankwam.
Geen mensch had hem gezien.
Onder het struikgewas had hij gekropen, tusschen varens en
bladeren, uit vrees door iemand der bende van den graaf bemerkt te zullen worden.
De nabijheid van den viersprong had hij zorgvuldig vermedeni;
Nu lag hij in een 'Mein hazelarenboschje, op nauwelijks een
boogscheut afstand van het paviljoen, en zocht naar een middel
om ongezien tot bij Heintje Wimpelo to geraken.
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Heinke
oop op handen en voeten tot bij den uitkant van
boschje van waar hij de ophaalbrug en de poort van het paviljoen
in 't oog had ; zoodat hij, yonder zelf gezien to worden, kon
gadeslaan wie in of uitging.
Op den ouden spitsen kerktoren klepte het angelus.
Fen poosje later ging het kleine deurtje, nevens do groote
poort aangebracht, open, en op de brug verscheen de vlugge,
snaaksche gedaante van den gerechtsdienaar.
— De Hemel zij gedankt, lispelde Reinke 't Gaat beter dan
ik had durven verhoopen.
Ileintje Wimpelo kwam met gemeten trod aangegaan, een
deuntje tusschen de tanden fluitend.
- Pst, pst ! hoorde hij eensklaps naast den weg, die langs
het kreupelboschje hep.
— Pst, pst ! deed ]Ileintje Wiinpelo terug, wie zit daar
- Mijnheer Wimpelo, Monk iIu cone stem,
— A sa, wat beteekent dat ? Korn eruit als gij iets to zeggen
hebt.
- Ik durf niet.
— 1k zal u Loch niet opeten, zei Heintje, en torzellidertUd
bukte hij zich en trachtte hij met den bilk door hot 'tout te
dringen om te zien wie zich daar verborgen lucid.
— Men kan mij zien van uit bet paviljoen als Ilk uit, het
boschje kom, antwoordde Heinke Bult, en dan ben ik verloren.
- Drommels, die stem ken ik, zei Ileintje Wiinpelo zijt gij
het Heinke Haas.
— Ja.
- Waarachtig, ventje, dan hebt ge gelijk u hoes to houden
Ziet er scheef uit voor u ! dat beken
— Gij inaakt mij nog meer benauwd : hebt gij lets vornomen?
Luister, Heintje : werk u door het struikgewas tei;ug tot hij
het pad dat er midden doorloopt. Volg hot tot bij bet kleine
jachthuisje tegen « Sienskensheuvel » en waclit mij daa r .
Heintje Wimpelo vervolgde zijn weg langs bet kreupelboschje
sloeg den hock om en kwam, langs de tegenovergestelde zijde
insgelijks op het pad dat llij Heinke had aangeduid.
Een half uur later vond hij dezen bij het kleine jachtlmis.
- Isom erin, zei Heintje, hier kunnen wij ongehinderd spreken.
Ik heb een uur vrijen tijd en zulren dit benuttigen.
Wat hebt gij gehoord ? vroeg het bultenaarken.

ROZE KATE
— Leg mij Bever wat gij aangevangen hat, sedert ik u de
laatste maal zag.
Dezen morgen, voor dag en dauw, is eon ruiter op het paviljoen komen aanrennen om van wege den graaf van Oudburg te
berichten dat 66n zijner gewezen wapenmannen, zekeren Koenraad Farfer op lets in (lien hard, eon Duitscher of eon Oostenrijker of lets van dat soort, hem bestolen had. Dat die Parker,
or hoe hij ook heeten mog, een mecleplichtige had, eon wildstrooper met name Heinke Haas, in de wandeling genaamd Heinke
Bult ; dat ze beiden gesnapt werden op heeter daad, doch, dank
een oogenblik van onachtzaamheid der waeht, konden ontsnappen
en zich in de bossclien schuil hielden. Dat alien aanzocht wierd -en gemelde dieven aan te houden waar men ze ook zou ontmoeten, en dat or op hunno a2nhouding een sterke som als
prijs gesteld werd.
— Grij zijt dus in de gelegenhtqd ten minste een van de nitgeloofde premies le winfien, lachte Heinke.
— Hola Heintje Wimpelo is Been kind van zeven jaar. Ik
wist dadelijk dat er lets anders onder dien voorgegeven diefstal
school.
— Het verdichtsel is valsch van voor tot achter, zei Heinke.
- Natuurlijk, zei Heintje Wimpelo, maar hoe geraaktet gij in
de handen van de grafelijke spitsboeven ? Dit laatste
woord had Heintje fluisterend uitgesproken.
Heinke Balt verhalide noj eons wat h9m en Koenraad overkomen was
— Die' Koenraad schijnt een geheimzinnig personaadje te wezen
die, naar het schijnt, zekere geheimen van de familie Oudburg
kent.
Fransen, die vroeger wapenknecht in dienst van den graaf
was. , ea den b p lo9lden Harker, of hoa hij ook weer heeten zal, van
nabijheid gekend heeft, vertelde mij dozen morgen, na het
vertrek van den bode, dat hij nooit gelooven zou dat hij tot
een diefstal in staat was, maar dat h i j den graaf, zijnen
meester, eenen doodelijken haat toedroeg.
— Dat stemt overeen met mijne eigene ervaring, zei Heinke
Ik vrees nu wel dat hij aangehouden is.
- Waarom ?
- Omdat hij in den Gouclen An icer, waar hij zijn intrek nemen
moest, niet, is gezien geweest.
— In dit geval is hij verloren, zei Heintje Wimpelo. Ofwel
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wordt hij door de mardchaussëe geknipt en Avegens (borstal
door het garecht tot zullie strat i viwoortleold als het den graaf
believen zal, ofwel wordt hij door dezes handlangers g6vangen
en clan is hem nog een veel slimmer lot beschoren.
- Helaas ! zuchtte Heinke, ik bevind mij in denzelfden toestand.
— 'Foch niet, zei Heintje Wimp°lo, (lie gaarne de gelegenbeid waarnam eons te toonen hoe zees hij in justitiezahen to
hills was. Aan U. WO aanhouding wordt veel minder belang
(rehecht.
— Hoe weet gij dat ?
- Eerst en vooral wiji voor u slechts eon spotprijs wordt
aangeboden, zei Heintje, terwijl men aan dengeen, die Koenraad
aanhoudt of doet aanhouden, drie duizend ducaten toezegt. Dat
begrijpt zich. Zoo hij werkelijk geheimen kent die van Oudburg
te vreezen heeft, zal de graaf alles
werk te stellen om
hem terug in handen te
Gij daarentegen zit, voor hem
veel minder te vreezen.
— G j ste p m j eon weinig garuster,
— Toch zou ih u niet aanralen in de earste dAgon na,av hills
te gaan, zei Ileintje Wimpelo overigens dat is niet noodig,
wij hebben werk.
— Zoo ?
- Ja, uw avontuur houdt al de aandacht gaande, zoowel van
den graaf als van zijne oingeving. Die olnstan(ligheid moeten wij
voor de volvoering van ons plan benuttigen.
— Ik luister zei Heinke.
Ja maar, ik luister ook, hernam Heintje Wimpelo lachend
wat nieuws ,brengt gij mij ?
- Moeder Genoveva helpt ons.
— Bravo ! Wij zullen gelukken riep Ifeintje Wimpelo.
- Zij heeft u doen verzoeken haar zoo haast mogelijk to
bezoeken. In gain kings de Miniemenstraat.
- Gekend ! Ik zeg 11 dat het ons gelukt, heehaalde Heintje,
blijkbaar opgetogen ; dock, er moot goon tijd verloren
worden.
— Wat denkt, gij to doen ?
— 1k moet nu eerst Roeder Genoveva spreken, antwoordde
Heintje. Mlles i3 gereed om Everard to ontvoeren. Dozen morgen nog heb ik hem bezocht, Zit
ledematen zijn hersteld.
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Nog doer ze hem wel een beetje zees, maar hij heef't toch het
gebruik zijner beenen en amen. Tussehen dit en acht dagen zal
110 zeker niet onderhoord worden. Wij hebben dus tijd v6Or ons
en zullen hem benuttigen. Alles noclitans in de grootste stilte
en in het diepste geheim
Voorziehtigheid is de moeder der wijsheid
Heinke Balt, gij gaat dozen avond naar 13russel terug, en
berieht moeder Genoveva dat ik morgen in den voornoen bij
haar komt.
- Begrepen.
- Als het donker is, maar volslagen donker, trekt gij naar
de Stoofstraat.
— Naar (le Stoofstraat ? vroeg Heinke verbaasd.
- Precies, maar laat mij eerst uitspreken en onderbreek mij
niet.
In gemelde strait vindt men eene oude herberg, laat ik maar
zeggen eene snort kroeg, die niet al to wel vermaard staat.
Er komt daar allerhande slag van yolk: werklieden, straatloopers en ook, naar men b3weer, dieven, verhelers en mo prdenaars.
— God in den Hemel, riep Heinke, en daar zendt ge mij
been
— De herberg is gemakkelijk to vinden, ging Ileintje Wimpelo voort zonder op den bangen uitroep van het bultenaarken
acht to slaan.
Men herkent ze aan eene roode lantaarn, die boven eenen
langen smallen gang hangt.
Dien gang gaat gij door en go komt in de gemeensehappelijke
gelagkamer die tamelijk ;root is.
Gij gaat die kamer door en komt door de deur links, in den
achtergrond, in cone tweede, kleinere zaal.
Daar is het dat ge wezen moot.
Aan de bazin, die gij acliter de toonbank vinden zult, zegt ge
dat Heinfje Wimpelo u zendt om to vragen of Rossen Dirk
zijn wooed liouden zal. Gij komt terug, en wacht mij 's anderdaags voornoen in het Godshuis der Wolstraat. Dat is alles !
- Barmhartige zaligheid, zei Heinke de handen in elkaar
slaande, houdt gij a met dievenvolk op ?
— Hebt gij hoed ontliouden wat ik u gezegd hob ?
- Ja, maar
- Gij draagt, vooral zorgzoo ongeinerkt mogelijk to blijvm en
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op to letten dat iemand jets hoort van hetgeen gij aan de
waardin vragen moet.
— 1k zal adios doen wat gij verlangt, al kostto het mij den
kop, zei Heinke ; maar 't is tool' eon akelige zending die ge mij
oplegt.
- Zijt ge bang ?
— 1k verga van angst, enkel hij de gedachte mij In dat moordenaarshol te wagen
— Och kom, lachte Heiltje, ik heb misschien wed wat overdreven om u aan te wakkeren op uwe hoede to wezen.
-Besefdat van uwe boodsehap veel afhangt voor Everard'sbevrijding.
— Dan riskeer ik er gaarne mijn kop bid riep Heinke, die
zich altijd meer benauwd aanstelde clan hij werkelijk - was.
— Dat is niet noodig, zei Heintje Wimpelo.
Gij loopt weinig gevaar langs dien kant mannen van den
graaf of van de mardchaussde te ontmoeten, tenzij er onder de
bezoekers der Blatave Geit, zoo beet do herberg, er van dat
soort waren, hetgeen mij niet verwonderen zou.
- Ik heb eon inval riep Heinke Haas, eensklaps rechtspringond en in de handen klappend, zij zullen mij niet snappers !
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)e lattwe Geit

0 menschen zaten buiten A-66r hunne woningen een
luchtje to scheppan.
1- (‘(?fi
't Was stikkend hoot geweest, en men was ver1 4;
heugd dat de avond door eon flinke regenvlaag was
IU
opgeprischt,
In de vollisbaurten vooral wemelde het van yolk.
Mannon, vrouwen en kinderen krioelden dooreen, klapten en
lachten in de avonclduisternis.
't Lai zoo wat 10 u. geweest zijn, en de bevolking begon de
straat to verlaten 0111 naar bed to trekken, then een aArdig
72
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personaadje door de Stoofstraat kwam en bl i■ kbare moeite deed
om de nog hies en daar zittende groepen te ontwijken.
De straat echter was zoo smal dat dit niet altijd mogelijk was.
- Donder en haagdorens, riep de wandelaar, then hij over
een hoop mannen struikelde die op de staat naasteen lageii of
zaten, kunt gij den doorgang niet vrij laten ?
— En gij, kunt gij Hit uw mollenoogen niet kijken ! riep een
uif den hoop.
Hij zit te diep onder zijn hoed ! riep eon ander.
- Zwijgen, of ..... zei het personaadje, en hij siocg do hand
op het handvest van een zwarcn slagdegen die, ann zijne zijde,
nan een lederen band zwengelde.
— Pas maar op, manneken, dat gij u geen zeer doet, riep nu
weer cone andere spottende stem.
— En verzuip maar niet in uw kaplaarzen, zei con andere
spotvogel.
Degene, die het voorwerp dozer kwinkslagen was, had zich
intusschen door den warhoop heen gewerkt, en haastte zich
brommende voort.
- Een mooi begin, mompelde hij in zich zelven.
1k geloof dat mijn inval mij nog parten spelen zal.
Reinke Bull, want die was het werkelijk ! zag or waarlijk
potsierig it it
Eon breed geranden vilten hoed, met cone groote -;truischveer,
king hem tot over de schouders. en verb3rg gede,theluk zun_
lichaamsgebrelc.
Een breede mantel met wijde plooien hung hem als con zak
om de leden, terwip een zwaard zijne lender omgordde en zijne
veel te lange beenen in een paar rijlaarzen staken waaraap
stevige groote sporen voorzien.
Ms hij erop gerekend had in deze plunje indruk to inaken,
dan was zijne berekening valsch geweest, tenzij 110 een indruk
van vroolijken aard beoogd had.
Niemand kent zich zelf. Zoo ook met Heinke, Milt, hoc verstandig anders, en hoe Nn.
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Hij dacht er ontzagwekkend uit to zien, en hij zag er uit als
een vastenavondnar een groote aap _in soldatenkleedij
Nu wij gaan onzen vriend een weinig` wool nit en voeren maze
lezers naar de Blaume Geit, die wij inderdaad spoedig vinden,
dank de roode lantaarn, die onder het ijzeren uithangbord
bevestigd is.
fik Op dat uithangbord lion men in klaren dag lezen
« Hier is 't in de Blatave Geit. Logist te voct en te paard.
Iambic en Faro — >>
Juist, zooals Heintje -Wimpelo het gezegd had, imam men door
een langen smallen gang, tamelijk donke y , in de gemeenschappelijke gelagkamer met houten zoldering en witgekalkte muren.
Ten minste, ze moesten vroeger wit geweest zijn, want thans
waren zij, evenals de zoldering, bruin doorgerookt.
Enkele schilderijen hingen aan de muren, do geschiedenis van
Genoveva van Brabant voorstellende.
Verscheidene personen zaten bij de zware eikenhouten
tafels.
Zij dronken en dobbelden. Anderen speelden met de kaart.
zagen er riwe gasten uit, maar hunne gelaatstrekken sehenen
toch aan eerlijke lieden toe te hooren.
Achter de toonbank zat Stmse den waard, die, uit eene lange
hollandsche pijp, zware rookwolken blies en met zijne kleine
« piepende oogskens. voortdurend de gasten gadesloeg om, op
het eerste wool d, op het cerste teeken,v ooruit te schieten en die de
glazen vulde met veel geoote, vlugheid dan men hem had toegezegd op
het zicht van zijn eerbiedwaardigen buik. Wij ho y den ons niet
lang op in dit vertrek, maar gaan naar de deur rechts, in de
diepte der gelagkamer, en komen in de kleinere zaal waarvan
Heintje spray.
Hier ook zaten eenige personen bij de tafels en dronken en
dobbelden.
Achter de toonbank troonde de waardin, eene veertig, jarige
blozende vrouw, die, even als haar man, de gasten steeds in
't oog had om to zion of zij drank verlangden.
Ook do binnentredenden werden door haar gemonsterd.
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De kleinere zaal was hoofdzakelijk tot speelzaal ingericht.
Dat ten minste was het voorwendsel dat opgegeven werd om
de gansch bijzondere klanten binnen deze plaats to brengen.
Wij zullen dezelve later beschrijven.
Op het oogenblik dat wij er binnen treden, zaten drie personen in een hock, onzer aandacht waardig.
Zij schenen een druk gesprek te voeren, want kunne gebaren
waren heftig.
Niet het minst achten zj het nooclig te fluisteren, behalve
nu en clan.
De waardin field lien daarom voortdurend in 't oog en deed
haar best niet het geringste van hun gesprek te verliezen.
— Maar ge zijt gek, 't is al te stom zoo lets voor te stolen,
riep een van de drie.
Ik zeg u dat het plan van Schele Jan geen dust waard is.
— Zoo, vindt ge dat ? vroeg schele Jan wrevelig, vindt gij
dan een beter plan met uw geslepen verstand, maar zijt maar voorzichtig ons weer niet erin te draaien als met uw fameus gedacht op de Kolenmarkt in vollen dag lijnwaad te willen gaan
vingeren., Dat was ook een van uw slimme plannen.
— Maar schele, zei de eerste spreker, die Flip de Platte
hiet, of althans onder dien naam bekend stond, ga nu zelf
eens na en zeg mij of dit aaneen houdt : Aanhloppen, de meid
in haar ribben nemen, prachtig ! Haar binden, jawel ! Een prop
in haar mond, zeker ! — en dan ergens wachten tot de bergs
huis komt dien we noodzakelijk even de complunenten doers
moeten van dien vermomden kerel die ons daarvoor ieder drie
honderd kronen uitbetaalt, perfekt !
— Wel dan ? zei Schele Jan.
— Wel dan, bedenk nu eens : 66n een schrecuw — toevallig opgevangen door een voorbijganger of zoo jets — en ik
gees' voor mijn vrijheid goon ducaton.
Gevaar is er altijd, dat is zeker, zei De Plekher, eon
schraal klein pnbeduidend ventje, die de derde van hot trio was,
daarvoor zijn wij betaald.
-- En daarom zult gij u als een nuater hieken door de man-
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nen van de Justitie laten opscharrelen. Bedankt daarvoor ! Ik
zoo (loin niet, zei Flip de Platte, elk zijn goesting en veel
bijval, hoor !
— Luister eens, Platte, als gij het beter weet, zeg het dan,
meende Schele Jan ; wij hebben de zaak samen aangevat en
inoeten nu ook zien dat wij samen ze ten uitvoer brengen.
- Dat is verstandig gesproken, zei de Platte gevleid. En,
't zij zonder pretentie gezegd, ik, meer verstand van die zaken
dan Goede jongen zijt ge, knappe werkers, been flauwerikken, maar denken verzinnen, uitvinden, zie dat gaat mij beter
af
Ja, ja, ging de Platte met blijkbare zelfvoldoening voort, daar
zit in (lit hoofd — hij sloeg zich daarbij voor het voorh9ofd
daar zit in (lit hoofd vernuft genoeg om den Aartshertog in
hoogst eigen persoon onvindbaar to maken, als maar iemand
geld op hem hood.
- Dat is zoo, zei Schele Jan.
- Ms die zaak op de Kolenmarkt mislukte, was het alieen do
sehuld van lien Rossen Dirk die de meld het roepen niet belet heat–.
— De vent is niet voor den stiel geboren.
- Dat heb ik altijd gezegd, veel to weekhartig, zei de
Platte.
- teen prazujes than;, bemerkte Schele Jan, en kom met um
Plan voor den
Wel, dat komt in hoofdzaak op hetzelfde neer. 1k Mop
aan. Nataurlijk wordt er open gedaan.
—
zei de Platte. want er staat geschreven : klop, en er
zal u opengedaan worden.
- Zwijg, zei de Schele, en gij, ga voort.
— De meld komt dus voor en ik vraag, heel beleefd naafi
den of (icier van justitie.
Ik grijp liaar dus niet in de ribbon, zooals de kameraad hier
voorstehle, en stel mij dus niet bloat het schepsel als een speenvarken beginnen hooren to schreeuwen.
Daar de officier vau justitie afwezig zijn zal op het oogenblik
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dat ik mij aan zijne woning aanmelde, zal de meid mij met een
« Mijnheer niet t' huis, morgen terugkomen » afschepen.
— Maar dat gaat natuurlijk zoo gemakkelijk niet.
- Ik zeg tegen de meid dat ik kom om de papieren of te
halen, die Mijnheer de officier van Justitie voor mij op zijn
lessenaar moet hebben gereed gelegd.
— Daar ik natuurlijk heel beleefd en zelfs vriendelijk tegen
de meid hen, gaat deze in de schrijfkamer van Mijnheer, en komt
een pair oogenblikken later terug met de boodschap dat er geen
papieren te vinden zijn.
De korte afwezigheid van de brave meid heb ik mij ten nutte
gemaakt — natuurlijk om, rap als de wind, de voordOur te
openen en u beiden, die op loer staat, binnen te laten.
Gij verbergt u ergens onder den trap of achter een of ander
schap. Ik zeg goedenavond aan de meid en een poosje daarna,
als de meid in hare keuken te spinnen zit, of misschien al
naar bed is, dan maakt gij mij, op uwe beurt, de deur open en
ik kom terug binnen.
- Verder ? vroeg De Ple/tker, toen de Platte met spreken ophield
— Verde' ? wel dat zullen wij zien.
Ik vind dat goed, zei de Platte, maar, als die meld nu
eens terugkomt onderwip gij de deur opent, wat dan ?
— Wel mij ° dunkt, dan is er geen gevaar dat de menschen
op straat haar zullen hooren, zei de Platte, en een akelige
beteekenisvolle grijnslach kwam over zijne lippen.
- Ik vind dit plan het allerbeste dat wij maken kunnen.
- Zeg Platte, sprak het schrale manneken dat ze de Plekker,
noemden. met geheimzinnige stem, waarom zou die vreemde zoo
vet betalen om dien officier van Justitie om 't hoekje te krijgen?
Heeft hij u daaromtrent iets gezegd ?
- Door eens, magere filosoof, zei de PLATTE, nieuwsgierigheid
is een leelijke ziekte. Voor lieden van onze soort vooral is zij
gevaarlijk.
Elk zijne zaken.
De VREEMDE betaalt, wij werken : is dat niet perfekt ? Daarbij, wat kan het ons schelen ?
Elk vier honderd kronen, daar zit het hem ! Dat klinkt, he ?
Laat nu dat onbescheiden vragen van kant en houd u gereed.
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- Weet gij ten minste zijn naam niet ? vroeg SCHELE JAN,
die er insgelijks op stond lets meer to weten.
- Ja, dien weet ik
— Ha ! ha ! ik ben nieuwsgierig, zei de PLEKKER.
- Leelijk gebrek, antwoordde de PLATTE.
— Hoe heet hij ? drong SCHELE JAN aan.
Zwijgen kan niet verbeterd worden Zijn naam zult gij kennen als het tijd is. Nu, motus. . . .
- Ge zijt gesloten, zel. de SCHELE
- Te erg, meende het schrale ventje.
— 1k ben vooral niet nieuwsgierig, ik, en dat is eene gaat
die ik aan vele lieden toewensch.
- Aan de mardchaussde, bijvoorbeeld : die kerels steken overal hunnen neus in.
- Zwijg nu van die kerels, zei de PLEKKER ; ik kan zulk yolk
niet uitstaan.
- Gij zegt het good, 't_is gemeen zoogje, zei de PLATTE, ik
kan ze voor mijne oogen niet zien.
Als ik er van verre eon van die soort zie afkomen, maak ik
altijd dat ik in eene zijstraat kom.
- Ik ben dan nooit meester van mij zelven, ik zou eon ongeluk kunnen doen.
— De kerels zijn er maar altijd op uit geslepen andermans zaken
to bespieden.
Onze stiel is al moeilijk genoeg, zei De Plekker, zonder
dat dit Janhagel hem nog moeilijker make met zijne buitengewone bemoeiingen.
.Voortaan zullen ze ons wat geruster laten.
- Iloe ?
Ze hebben andere katten to geeselen, zei SCHELE JAN.
-- Zoo, weet gij dat ?
- Natuurljk.
— En wat voor katten zijn dat ?
— Het zijn er twee die onzen begunstiger in de zaak van den
Justitieoffi.eier in den weg loopen
—

HOP ?

—Ja, ik vernam dat dozen morgen op de Groote Markt, waar

780

ROZE KATE

ik zoo wat rondslenterde. Er werd daar eene proclamatie afgelezen waarin een fraai sommeken werd uitgeloofd aan degenen, die
twee vluchtelingen opsporen zouden die in den afgeloopen nacht
ontsnapt zijn.
Drie duizend ducaten werden uitgeloofd voor den baas, honderd
kronen voor den gast.
- Een aardig duitje, zei De Plekher.
Kunnen wij dat niet verdienen ?
— Misschien, vond De Platte met een geheimzinnig lachje.
- Zoudt ge de twee vluchtelingen herkennen als gij ze zaagt ?
vroeg Schele Jan, want dat is het bijionderste.
— Geen nood dat ze mij ontsnappen zouden zei DE PLATTE.
Op dit oogenblik kwam Heinke Bult, gelaarsd en gespoord, de
kleine gelagkamer binnen !
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einke Bult had gelukkiglijk niets gehoord van hetgeen DE PLATTE zei, anders hadde onze vriend het
gewis niet lang uitgehouden in het rookerig gelagkamertje.
Nu haastte hij zich in den uitersten hook to gaan
plaats nemen.
Eerst wilde hij de goede gelegenheid afwachten, en vervolgens
zijne boodschap voor de waardin volbrengen.
— Eons ernstig gesproken, zei DE PLATTE, ik begin mij ongerust to maken over dien ROSSEN DIRK. Ik vertrouw den kerel
geen zier.
— Ik heb hem nooit met goede oogen bekeken, zei het schrale kereltje, hij loert . valsch met zijne grijze oogsken.
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— Hoe zou het komen dat hij vandaag alweer op zijne uur
niet is ?
Gij moet nooit meer dergelijk yolk meebrengen, voegde DE
PLATTE erbij, een blik werpend naar den hoek waar Heinke
schijnbaar te dutten » zat, loch, in werkelijkheid, zijne ooren
goed open hield.
Zaagt gij gisteren middag ook, hoe hij verbleekte toen wij
hem zijn proefstuk voorlegden ?
— Ja ! hij heeft geen bloed in het lijf !
— 1k vertrouw hem niet, ging De Platte voort door hij zich,
altijd wachten laat. Nu weer is hij hier niet. Ik moet hem
nochtans heden avond spreken tot elken prijs.
- 't Is reeds laat zei De Plekher.
— 't Is pas 10 ure binnen een halt uur ben ik hier terug.
— Dan gaan wij liever een eindje mee, zei Schele Jan.
- Zijt ge benauwd dat ik loopen ga ? spotte DE PLATTE.
Neen, maar hier kunnen wij toch niets verrichten.
- Mij goed, zei DE PLATTE, en weer keek hij loerend naar
de plaats waar Heinkel zat. Zoodra de drie kerels de herberg
verlaten hadden, stond doze op en ging hij naar de waardin
achter de nootbank.
— Is er geen nieuws voor Heintje Wimpelo ? vroeg hij haastig.
— Van wien ?
— Van ROSSEN DIRK, antwoordde Heinke.
— 1k • . • . • • . •
- Verraden wij zijn verraden ! klonk het eensklaps in de
kleine gelagkamer, terwijl het drietal, dat dezelve pas over een
enkel oogenblik verlaten had, terug binnenstormde.
Ze waren gevolgd door een vierden persoon, bij Wiens zicht
Heinke Bult eene ijskoude rilling over het lijf voer. Hij trachtte
zich zoo goed mogelijk terug in zijn hock te verduiken en
roerloos to zitten « dutten ».
— Gij zegt dat wij verraden zijn, sprak de Platte.
- Dat zei ik inderdaad.
— En door wren ?
— Door een van uwe eigene bende ; gij moot hier lekkere mak_
kers hebben.
De vreemde scheen hevig opgewonden.
— Maar, Mijnheer, zei DE PLATTE, zij toch bedaard en zeg ons
wat gij te zeggen hebt. Uwe geheimzinnigheid maakt ons ongerust,
en dat is nutteloos.
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— Wel, ge zijt verraden, dat is, mijn inziens, tool' nog al duidelijk.
— Door, wien ?
— Door een uwer makkers natuurlijk.
— En die is ?
-- Ja, hoe hij heet, dat weet ik eigenlijk Diet.
— Een rosse, riep DE PLATTE die eene ingeving kreeg.
— Inderdaad. De vent heeft rood hair.
— Rosse Dirk is zijn naam, zei DE PLATTE langzaam ; 't zal
hem zuur opkomen.
— Hoe weet gij dat hij ons verraden heeft ? vroeg SCHELE
JAN.

— Ili zal u dat vertellen, zei de vreemde.
Heinke was nu — in schijn — in diepen slaap gedompeld.
— AVij luisteren, zei SCHELE JAN.
— Het schijnt dan dat gij gisteren namicidag, de zaak in bijwezen van dien Rossen Dirk besproken hebt.
Welnu, toen gij uit elkander gingt, volgde een geheim politiedienaar, zelf een gewezen spitsboef, die u in de herberg had
bespied, ROSSEN DIRK omdat deze er het domste van u alien
uitzag.
Toen hij hem een eind lang op , de hielen gezeten had, ver
genoeg van u verwijderd, hield hij hem aan en dreigde hem
met Mt hoofdkwartier en de rest.
De bange lummel list zich zoo zeer benauwd inaken dat hij
alles beliend heeft, alles ! alles !
— Ja, maar, riep DE PLATTE, het slimste van de zaak wist
Loch de Rosse niet !
— Daar bedriegt gij u aan.
— Hij wist niet dat wij den justitieofficier moesten het licht
uitblazen.
— Hij wist het, zei de vreemde.
— Maar, tierde DE PLATTE, dan is nog een tweede verrader
in 't spel ! In tegenwoordigheid van RossE DIRK is geen spraak
geweest van .....
— Nu, nu zoo dikwijls hoeft gij dat niet to herhalen, onderbrak hem de , vreemde. Uw liameraad wist wat gij zelt weet,,
hij heeft u verklapt eu daarmee uit !
— 't Zal hem rouwen, knarste DE PLATTE, de vuisten ballend.
— Geeft gij de zaak op ? vroeg de vreemde spottend.
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— Ik vrees wel dat zulks voorzichtig zijn zou, siste het schrale kereltje.
- Wat dunkt u ervan ? vroeg DE PLATTE zonder op die spotternij acht te slaan en zich tot den vreemde richtend.
— Ik houd altijd mijn woord, antwoordde deze, en ik geloof
wel dat, als gij mood in 't lijf hebt, het spel heden avond zal
afgespeeld zijn en gij de toegezegde belooning opstrijkt.
- Ik weet niet hoe wij lien justitieofficier thans zullen aan
zijn vel komen. De kerel is verwittigd en als hij weet dat -wij
hier vergaderen, zal hij natuurlijk alles in t' werk stelien om ons
te knippen.
- Dat is inderdaad zijn plan, en heden avond nog wil hij
het doordrijven, zei de vreemde met nadruk.
- Dezen avond ?
— Ja, binnen eon goed uur, moogt gij u aan zijn bezoek verwachten.
- Drommels, dat ziet er beroerd uit ; wij moeten maatregels
nemen, zei DE PLATTE die blijkbaar het hoofd der bende was.
- Ja, ik hoorde zoo jets van « de kroeg omsingelen » « alle
bezoekers aanhouden. bedoelde « officier » zal zeif de manschappen aanvoeren. Weet gij clan van die gelegenheid gebruik
te maken, dan is de toegezegde som dozen avond de uwe.
- Ja maar, alles goed en wel, loch ik moot andere manchappen halen en seffens, zei DE PLATTE, zoo niet worden wij door
de wacht geklopt en clan goof ik goon ducaat voor ons vol.
— Wel, haal lrw mannen waar gij ze halen moot, zei de vreemde
— Dat kost zelfs, veel geld, hernam de aanvoerder.
- Ik verdubbel de premie, zei de vreemde.
- Aangenomen riep DE PLATTE. Dozen avond zaler to Brussel
eon justitieofficier minder zijn !
De vreemde wierp een blik road de kamer, gaf aan de drie
spitsboeven de - hand en verliet daarna het Moine vertrek,
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Nieuwe Zending.
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oen de drie bandieten den vreemde enkele oogenblikken daarna volgden, werd Heinke Bult eensklaps
wakker.
Hij sprong overeind, wreef zich de oogen uit e
spoedde zich naar de deur.
De bazin keek hem glimlachend na.
Vermoedde zij lets van hetgeen Heinke in 't schild voerde ?
Wist zij wat er, dienzelfden avond, nog voorvallen zou in hare
herberg ?
Zij scheen zich althans niets aan to trekken van alles wat er
rond Naar omging, en ook Heinke kon dus ongehinderd de kroeg
verlaten.
Een kwartier later stond hij v6Or het godshuis der Wolstraat,
en hamerde er zoo lang met den kiopper der zware poort op los, dat
het getralibd, raampje, dat in 't midden der poort was aangebracht,
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eindelijk geopend werd en Gene bange stem van binnen vroeg :
— Is er brand ?
- Neen, zei Heinke.
Waarom dan zulk lawijd gehouden ga uw weg voort en
laat de menschen in hunne rust.
— 1k verlang moeder Genoveva te spreken.
- Korn clan morgen, tusschen 8 u. 's morgens en 5 u. 's avonds,
antwoordde de stein.
— Onmiddellijk wensch ik haar te spreken.
— Dat is volstrekt onmogelijk. De dour van het gesticht mag
op dit oogenblik voor geen sterveling meer open.
- Voor mij wel, zei Reinke, of is moeder Genoveva reeds te
bed ?
Neen, zij best hare gebeden, hernam de stem, maar dat is
al gelijk. De regel van ons hiiis verbiedt ten strengste na zonsondergang nog bezoekers, onder welk voorwendsel dan ook, toe
to laten, gelijk wien.
-- Het zij zoo. Ga dan bij moocher Genoveva, en zeg haar dat
Heinke Haas haar gewichtige tijdingen brengt.
Slechts onkel° oogenblikken verliepen ; toen kwam de zusterportierster terug en de poort word onmiddellijk geopend.
— De Moeder- Overste verlangt u dadelijk te hooren zei de zuster, terwijl zij ileinke voorging.
Door eon langen, eenzamen gang, wier witgekalte muren
zonderling weerklonken bij het rinkelen op de roode tichelsteenen van Heinke 's reusachtige sporen, traden de twee personen
vooruit, en stonden weldra vowr eon klein vertrek wiens deur
openstond.
- Eon oogenklik, zei de zuster, dat ik u aanmeld.
Moeder Genoveva zat op eon bidstoel voor het beeld de H.
Maagd Moeder Gods.
— De persoon, dien gij mij gelast hebt hierheen to brengen,
btsa,at in den gang, zei de zuster.
Laat hem binnenkomen en laat ons alleen, antwoordde
moeder Genoveva.
De zuster ging heen, en deed aan Reinke eon teeken dat hij
binnengaan zou.
De zuster trok achter hem de deur dicht.
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Onmiddellijk daarna echter stiet zij dezelve met geweld open.
- Daarbiiarien heeft een scherpe noodkreet weerklonken.
— 't Is niets, 't is niets, zei Moeder Genoveva toen zij het
verschrikte gelaat der zuster in de deuropening verschijnen zag.
Ik verlang niet gestoord te worden.
De zuster, gewoon te gehoorzamen, trok zich dadelijk torug,
ten hoogste verbaasd over den noodkreet dien zij zoo even gehool d
had.
Onze lezers echter zullen dien noodkreet dadelijk begrepen hebben.
't Was de krijgshaftige verschijning van Heinke, die de goede
vronw aanvankelijk zoo hevig had doen ontstellen.
Nu ze weer met ons bultenaarken alleen was, kon de , brave
Moeder Overste zich niet weèrhouden te glimlachen.
— Waarachtig, Heinke, gij hebt mij doen ontstellen
— 1k, Eerwaarde moeder ?
- Ja, althans uwe krijgsmanskleeding.
— 0, 't is waar, zei hij, zich zelf van toven tot onder beziende.
— Hoe komt gij in dat pak ?
- 't Was eèn.e ingeving, zei Heinke, en ik ben Clans gelukkig die ingeving gevolgd te hebben : zoo niet ware ik wellicht, andermaal in benarden toestand.
- Wat is er weer gebeurd ?
Heinke verhaalde zijn wedervaren sedert zijn vertrek nit het
Godshuis.
— Altijd nieuwe misdaden, zuchtte (le moe,ler Overste ! Wie
.toch was de vreemde ?
— Het was graaf Bruno van Oudburg ! antwoordde Heinke.
gij zeker, Heinke, van hetgeen gij zegt ?
- Ja, Eerwaarde Moeder, ondanks zijne vermomming heb ik
hem goed herkend.
Overigens, bij het eerste woord dat hij sprak verdween alle
twijfel.
— En hoe heette de justitieofficier welken hij Wilde doen vermoorden ?
— Ik hoorde een naam als Berkel, of iets in then card.
Ik begrijp alles ! riep moeder Genoveva ! Die Berkel stond
vroeger met Koenraad Partner op vriendschappelijken voel. De
graaf wil hem doen vermoorden om te beletten, dat hij voor
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zijn ouden vriend ten beste zou spreken wanneer deze in de
handen der MARftCHAUSSa 'S vallen mocht.
Heinke kook moeder Genoveva verbaasd aan.
Hoe wist deze, zoo scheen hij zich zelven of to vragen, welke
de vroegere betrekkingen van zijnen redder Koenraad wezen
konden ?
En hoe wist zij dat hij Partner hiet ?
Doch, evenmin als de zuster-portierster, veroorloofde zich
Heinke Bult de minste vraag to stellen.
Wat de Eerwaarde Moeder noodig oordeelt mij to verklaren,
dat zal zij zeggen ; voor 't overige handele zij als haar goed
dunkt. Zij is veel verstandiger dan ik, voegde het brave bultenaarke er, in zich zelf, voorzichtig nog bij.
— Zoo, zoo, murmelde Moeder-Overste.
— Zij verzonk in diep gepeins.
Terwip Heinke heur gadesloeg, kon hij een gevoel van bewondering niet bedwingen, zoo indrukkend schoon was hour fijn en
besneden, eerbiedwekkend gelaat, terwip zij zoo to peinzen zat
in de nachtelijke stilte,
Na een lange poos, hief Moeder Genoveva het hoofd op.
- Heinke, sprak de zij beraden, die misdaad moot kost wat
kost verijdeld worden.
— Maar hoe ?
- Gij moot Berkel verwittigen.
— Maar, Eerwaarde Moeder, riep Heinke, gij weet dan niet
dat mijn hoofd op prijs staat !
— Up) hoofd op prijs ? vroeg Moeder Genoveva langzaam en
met al de kenteekens der grootste verbazing.
— Zooals ik u to zeggen, kom, Eerwaarde Moeder, herhaalde
Heinke.
Nu vertelde hij wat Heintje Wimpelo hem des morgens verteld
had.
- Toch moot gij gaan, zei moeder Genoveva, toen het bultenaarken met jammeren ophield. -Wien wilt ge dat ik, op dit
uur, nog vinde om die boodschap to verrichten ?
— Wien ? wel, ik weet het waarlijk niet, goede moeder Genoveva.
— Gij ziet dus wel dat gij zelf gaan moot, en dat onmiddellijk want de tijd verloopt en ik ben overtuigd dat Beael spoedig op weg zal zijn.
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— Maar, waagde Heinke Butt nog in 't midden te brengen, ze
zullen mij aanhouden als ik zeg wie ik ben.
- Dat is ook niet noodig,
In uw krijgsmansuniform zal u immers ook daar niemand her.
kennen.
Daarbij 't is nacht : er zijn enkel de strikt noodige wachtposten uitgezet.
— Wat zal ik aan Merkel zeggen ?
Wat gij in de kroeg gehoord hebt.
— En verder ?
- Verder komt zonder verwijl, naar het klooster terug. Ik
zal bevel geven u tegen den nacht eene veilige rustplaats te verschaffen.
Dat screen Heinke gerust te stellen en gezwind verliet hij het
gastvrije gesticht om zich in de thans volkomen eenzame straten van Brussel te wager en zijne nieuwe zending te vervullen.
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Het Avondmani.

ij keeren terug naar Het Wapen van Brussel, waar
wij den provoost met zijnen gevangene en zijne
manschappen hebben achtergelaten.
Dat Koenraad lets brouwde, dat meende de dikke
waard al dadelijk bemerkt te hebben, en daarom
kreeg z jne dochter Julie last den gevangene in 't oog te
houden.
Immers, de provoost scheen zoo zeker van zijne eigenê
waakzaamheid, dat het den dikken hospes niet overtollig scheen zich
voor dat al te groote zelfvertrouwen op zijne hoede te stellen.
Julie kweet zich met des te meer nauwgezetheid van de Naar
opgelegde tack, dat zij er dubbel genot in vond den flinken man
in het mannelijk open gelaat te blikken.
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Dadelijk was zij voor hem ingenornen geweest, en zij was
vast besloten hem van dienst te zijn als zulks zou mogelijk
blijKen.
Pat hij plichtig zou wezen aan hoegenaamd welk misdrijf dan
ook, had zij geen oogenblik geloofd.
Evert Doelen had met zijn gevangene bij de tafel plaats genomen en, in afwachting dat de waard met het avondeten zou
gereed zijn, had deze laatste een van de flesschen van « achter
het patersvaatje » gehaald waarop hij zulk een roem droeg.
Koenraad liet zich den heerlijken wijn good smaken, doch
zorgde ervoor dat de provoost telkens dubbel rantsoen kreeg.
Evert Doelen liet het zich wel gevallen, en bemerkte niet eens
dat hij stillekensaan begon met de tong te plapperen, zoodat de
woorden er maar met geweld meer uitwilden.
In zijn geest echter bleef het helder !
Ja, ja, hij was een knap provoost die zich door niemand in
de doeken liet leggen en, al was die Koenraad ook zoo onschuldig als een pasgeboren lam — en dat was 1-1-0, daarvan
hield Evert Doelen zich vast overtuigd — toch zou hij hem zeer scherp
in 't oog houden en door zijne manschapen doen) bewaken
als hadde hij al de schelmstukken bedreven die denkbaar
waren.
Niet alleen het vooruitzicht op de drie duizend ducaten, maar
ook het gevoel van beroeps plicht gaven hem in zoo to handelen.
De eene flesch verdween achter de andere, der wijze dat de
dikke hospes begon bang to worden dat de provoost in 't vuur
van het « onderhoud » nog gansch zijne tegeuwoordigheid van
geest verliezen zou.
Julie kreeg daarom bevel dubbel waahxaalii to zijn en geen
enkele beweging van den gevangene uit het oog to veriiezen.
De kameraden van Evert Doelen — zijne onderhoorigen, zooals
hij zich met behagen uitdrukte van lien sprekende — liadden inmiddels gedaan bij de paarden, die volgens bevel verzorgd waren.
De manschappen traden nu op hunne beurt in de gelagkamer.
Jongens, riep Koenraad hun opgeruimd toe, bet spijt mij
dat ik — ofschoon onvrijwillig oorzaak word dat, u sedert gisteren een buitengewonen dienst word opgelegd.
Het is niet dan recht en billijk u daarvuor schadeloos to stellen
zooveel zulks in mijne macht is.
Ziet : hier zijn vier gouden ducaten.
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Laat den hospes of zijne lieve en beminnenswaardige dochter
nu eens zijn beste dranken brengen !
— Love heer Koenraad ! Monk het eenparig uit den mond der verbaasde en verheugde wapenknechten.
Dat was nu eens eon gevangene daar ze genoegen aan beleefden !
Julie was zoo rood geworden als een krieksken bij het hooren der vleiende woorden, haar door den gevangene toegericlit.
.- Ja, maar, ja, maar, tottelde de provoost, met mate dranken,
hoort ! Oogen open, jongens !
De « jongens » stieten elkander met den elleboog aan.
Zij werden gewaar dat de provoost vergeten had eene dergelijke vermaning tot zich zelven te richten.
Julie haalde nog een paar tlesschen en glazen, en schonk deze
boordevol.
— Op de gezon Meld van heer Koenraad !
— Op de gezondheid van onzen gastheer en diens liefelijke
dochter, antwoordde Koenraail die buitengewoon spraakzaam werd.
De dikke hospes, die in de deur verschenen was en zich het
bolle gelaat met den hoek van zijn voorschoot afwischte, zweette
nu nog meer van pleizier, nu hij hoorde hoe een knap, vriendelijk- en welopgevoed mensch die gevangene toch was !
De provoost kon waarachtig wel gelijk hebben : die jongman
kon geen spitsboef zijn ! Daar stak iets anders achter die aanhouding ! ...
Langer dacht hij er voor het oogenblik niet over na, want
aan het braadspit stak een jotige, malsche kalkoen, die hij met
vaderlijke bezorgillieid began to keeren en to draaien, na vooraf, echter, een glas op Koenraad 's gezondheid geledigd te hebben.
Inmiddels spreidde Julie een hagelblank wit en blauw geruit
ammelaken over de tafel uit, zette er de kristallen drinkbekers
op, naast de rood, gebloemde porseleinen tellooren; en zelfs het
zilverwerk der groote dagen werd to voorschijn gehaald.
Koenraad ' s gelaat glansde van genoegen.
Alles ging naar wensch !
Hij zou zijn slag weten waar te nemen !
Het avondmaal werd opgediend en smaakte alien inderdaad overheerlijk.
Het spreekt van zelf dat elk der puike gerechten - ruim overgoten word, zoodat, bij het einde van het eetmaal, de brave
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provoost « honderd duizend sterrekens zag.
- « Onze bias » loopt verdwaald in den wijngaard des Ileeren
spotte een der wapen-knechten.
— Hij is ten minste niet « waterziek », lachte eon ander.
Koenraad gebaarde of hij van alles geen woord hoorde.
Hij zat insgelijks op zijn stoel to knikkebollen.
— Lie, nog een (lie kleine oogskens maakt, zei weer een ander.
- Laat gaan, laat gaan, antwoordde een derde, hij zal ten
minste vast , -slapen dozen nacht.
Evert Doelen sprong eensklaps reclit.
Het gevoel van plieht schoot wakker in hem !
- Hola ! Koenraad zei hij, 't is hier de plaats niet om to
slapen
Hospes, breng mijnheer naar zijne kamer, en gij jongens, opmast, Koenraad was opgestaan, wreef zich de oogen uit, en
volgde god-wee den waard die met eene brandende kaars in de
hand zijne schreden naar den trap richtte.
De provoost kwam achteraan gewaggeld.
- Goeden avond het gezelschap, zei Koenraad. Goeden avond
Waar is ze dap onze hupsche waardin ? vroeg hij zich
ornkeerend toen hij het meisje niet bomerkte.
Juist kwam zij uit de keuken.
Goeden avond hoer Koenraad, antwoordde zij.
— Red mij ! Red mij ! sprak de gevangene met smeekende dock
gedempte` stem .
— Hoe ? Wat kan ik doen ? vroeg het meisje op den zelfden Loon.
— Maak de wapenknechtem dronken gelijk ik met den provoost
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gedaan heb en breng mij road middernacht de sleutel van de
uitgangdeur. Belooft go mij dat ?
— Ja, ntwoord(le het meisje.
— Allons, allons, riep dd provoost, die tegen den stijl der
zolderdeur leunde, 't is nu geen tijd van vrijen, heer Koenraad,
naar bed ! Wij moeten morgen voor dag en dauw op.
— Ik wachtte op u provoost, zei Koenraad, terwip hij Julie
een knipoogje toewierp, de hospes staat ons reeds daarboven op
to wachten.
— Breek maar armen en beenen niet, riep de hospes van
boven, en houdt goed de leuning vast.
- Ik dank u voor de recommandatie, zei Koenraad.
En, hotsend en botsend, taffelden de provoost met zijn gevangene naar de dakkamers in het Wapen van Brussel.
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Woorzorgen van den tbrovoiost.
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a een kwart ours to hebben « getamboerd », bereikte
men het eerste en eenige verdiep dat deels tot slaapkamers, deels tot zol'der ingericht was.
De twee afdeelingen waren door een tamelijk
breeden gang gescheiden die van den eenen geve
tot aan den anderen liep.
Op dien gang gaven al de kamers der afspanning uit.
In 't midden van dezen gang gekomen, was de hospes met
zijne kaars blijven staan.
— Hier is de kamer van mijnheer, sprak hij buigend.
Ook Evert Doelen vatte naast de deur post, en nam zoo goed
of liever zoo kwaad het ging, eerbiedig zijn hoed af, en, zijn
gevangene groetend, liet hij deze voor zich door in de kamer
treden.
Deze laatste was een tamelijk ruim vertrek, waarin zich be--
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halve eene onderwetsche bedstede ook eene waschtafel en vier
met Diet overtroki\en stoelen bevonden.
De kamer zag er kradl.zintleluk ult.
-- 'leer Koenraad, zal hier slapen als een prins, zei de hospes.
-7-- Ja, als een prins, stotterde de provoost.
- Ik geloof inderdaad dat ik het hier best uithouden zal, beamide Koenraad geeuwend.
— Mijne kamer is hiernaast niet waar ? vroeg Evert zich tot
den waard wendend.
— Inderdaad.
— Enkel door een dun houten schutsel van doze gescheiden ?
— Zooals gij zest.
- Dus kan ik van in mijne kamer alles hooren wat hier
omgaat ?
Gij zoudt van in uw bed de muizen in doze kamer hooren
loopen, zei de waard, maar muizen zijn hier natuurlijk niet.
- t 'Is waar, stotterde de provoost dat ik niet gaarne
zou hebben dat er u lets overkwam vilest den nacht en dat ik
het niet hooren zou.
— 0 ge zijt al to bezorgd voor mij, lachte Koenraad, ik zal
niets noodig hebben en slapen als......., een prins.
— Het doet mij genoegen zulks to vernemen. 1k heb de eer
u een goeden nacht to wenschen:
- Goeden nacht provoost, en gij ook bans, een gerusten nacht.
Men zou gezegd hebben dat de novels van den wijn in
het hoofd van den provoost begonnen op to klaren, Koenraad
vroeg zich * of of zijn bewaker zich misschien maar aanstelde
als ware hij dronken.
Toen de provoost was heengegaan, luisterde Koenraad met gespannen aandacht wat buiten zijne kamer voorviel.
Hij hoorde dat de deur in de klink viol, maar de sloutel, die
van buiten op het slot stale, word niet omgedraaid.
— Lou de provoost zulks vergeten, of verwaarloosde hij opzettelijk de deur op slot to doers ?
Die vraag stelde zich Koenraad, zonder nochtans er een afdoend antwoord op to vinden.
- Alles gaat wel alles gaat naar wensch zefs, mompelde
hij.
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Dit oogenblik van vreugde was echter spoeilig voorbj.
Inderdaad, Koenraad hoorde den provoost die tegen den
waard zeide
- Ga naar beneden, en zend mij Theo, een der wapenknechten die ik bier voor de deur op schildwacht plaatsen zal.
Ik zal zoolang hier blijven.
De waard verwijderde zich, en eene poos nadien hoorde
Koenraad werkelijk hoe Theo last kreeg voor de deur der dakkamer de wacht te houden.
— De kerel heeft mij erin laten loopen gebaarde dronken te zijn maar in werkelijkheid heeft hij mij voor den gek
gehouden, mompelde de gevangene.
Hoe meer nog zou Koenraad in doze laatste mewling hevestigd geworden zijn, indien hij de toespraak had kunnen hooren
die Evert Doelen op dat zelfde oogenblik tot zijne mannen richtten die beneden in de gelagkamer gebleven waren !
De provoost, nadat hij beneden gekomen was, had zich bij
zijne manschappen aan tafel gezet, en begon met zich een vollen
beker wijn te laten aangeven, die hij in een enkelen teug ledig dronk.
Zijne kleine grijze oogskens pinkten van buitengewoon
genoegen.
Kinderen, zoo begon hij, ik zal u niet ontveinzen dat ik tot
nu toe niet mm of meer ongerust was over den afloop onzer
zaak.
Drie duizend ducaten is eene fraaie som. Die vind men niet
alle dagen onder den hoer van een paard.
Maar tot nu toe viol ons nooit zulk een buitenkansje to beurt,
en toch heeft zulks ons niet belet steeds onzen plicht te doen
en voortdurend een tevreden gemoed en vroolijk hart to hebberi.
Is dat zoo niet jongens ?
- Vivat de provoost, riepen de manschappen, hij heeft ge1 Ok.
- Dit zij maar gezegd om te verklaren, dat, al liepen ons
de drie duizend ducaten mis, wij daarom toch do tering niet
•

zouden krijgen.
Maar . . . . de provoost rekte dit woord zoo lang hij kon en
legde er eenen buitengewonen nadruk op, er is jets anders van
veel grooter belang dan die drie duizend ducaten
Do manschappen spitsten de ooren.
- Ja, ging de provoost voort, vergenoegi over zijn grijzen snor
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strijkend wijl hij bemerkte welken indruk zijne woorden verwekten,
woor — de — lijk
held .
ant
en dat jets is onze ver
De Justitieofficier zei mij gisteren morgen
Provoost ik wensch u de kerels in handen te krijgen, tegen wie de
Graaf van Oudburg strafvordering eischt, vooral die Koenraad Fartner moet gij zien in het net te Gelukt gij daarin, houd
hem dan van dichthij in 't oog opdat hij niet aan uwe waakzaamheid, ontsnappe, want eene groote ver — ant — woord — de —
held weegt op u.
lijk
Gij begrijpt, zoo zette Evert Doelen zijne redevoering voort, dat
k het vertrouwen, mij door mijn overste geschonken, wil waardig
beloonen, evenals gij alien het vertrouwen niet zult te leer stellen
dat ik help in uwe waardigheid, in uwen moed en in uwe verkleefdheid aan het vaderland !
Leve de provoost ! Leve de provocvt !
Dat roepen weerklonk door het heele huis, en Koenraad, die
met zijne oor tegen het sleutelgat lag, vond het verschrikkelijk
vervelend.
- Jongens, zoo ging de provoost voort, wij hebben de drie
duizend ducaten verdiend ! De vogel is in onze macht. Het komt
er nu maar alleen nog opaan te maken dat hij niet vliegen gaat.
— 't Is een knappe vent, zei Thomas, een der gerechtsdienaars,
hij heeft ons nog niets dan vriendschap betoond.
— Gij hebt gelijk Thomas, antwoordde de provoost, 't is een brave
beste kerel, en dat hij een diet zou zijn gelijk door den graaf
wordt beweerd, daarvan geloof ik geen woord, neen, geen woord.
Maar, ziet ge jongen, dat is iets waarmede onze plicht volstrqkt
niets to maken heeft. Wij hadden last hem te zoeken, hem aan
te houden. Dat hebben wij gedaan, het overige is de zaak van
het gerecht.
Onschuldig of plichtig, de kameraad Koenraad Fartner is ons
drie duizend ducaten waard !
Het komt er dus alleen op aan hem goed to bewaken. Hector
en Thomas, gaan in de straat onder het venster der kamer van,
omen gevangene de wacht betrekken; Gust zal daar beneden
bij den trap blijven, terwijl Teofiel en Leander op het binnenplein zullen kampeeren, goed begrepen ?
De manschappen knikten met het oog en Julie, het brave meisje
• dat in de hoek der kamer stond toe te luisteren, begon to
wateroogen.
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— Ziehier mijne bevelen en onderrichtingen, ging de provoost
voort.
In geval ooze kameraad zou traphten te ontvluchten ( eene
veronderstelling die weinig waarschijnlijk, ja zelfs onmogelijk is )
zal ieder van u zijn best doen den vluchteling te snappen en
ter zelver tijd het alarm geven en om hulp roepeN.
— Moest heer Koenraad Fartner er echter in gelukken ons
te ontloopen, dan maakt ieder van ons gebruik van zijne pistolen en, met alien eerbied, doch . zonder de minste aarzeling,
schiet hij den vluchteling door den kop.
Julie kon nu hare tranen niet langer bedwingen en begon
luide te snikken.
Niemand echter bemerkte dat.
Op het oogenblik dat Teofiel en Leander de gelagkainer verlieten om de hun opgelegde bevelen uit te voeren, herkreeg
het meisje al hare tegenwoordigheid van geest.
Zij sloop de twee mannen der wet achterna, en, zonder dat
iemand jets daarvan aa g 9 stopte zij Leander eene flesch brandewijn in de hand :
— De naehten zijn koel en de tijd valt Lang als men niet
slapen mag.
Dit is voor u en voor uw kameraad, maar zorg dat de provoost
er niets van weet, hoor !
De flesch verdween als bij tooverslag in een der weide zakken van den wapenknecht.
— Hartelijk dank, schoon meisje, fluisterde hij, dat zal de
Hemel u loonen.
Evert Doelen was opgestaan en, gevolgd door Hector, Thomas
en Gust, welke hij op de hun respectievelijk aangeduide posten
uitzette.
Daarna trok hij zelf naar zijne kamer, vergezeld vain den
waard die, even als straks voor den gevangene, met de brandende kaars voorop ging.
Koenraad zat nog sOeds gekleed op den rand van zijn bed
na te denken.
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Catitste Woorzorgen

,

e dikke hospes zette de smokende kaars op de witgeschuurde tafel, wenschte den provoost een gerusten nacht, en stond gereed de kamer te verlaten
toen Evert Doelen hem teeken deed, dat hij hem nog
lets te zeggen had.

De waard zette zich op een der twee stoelen die in de kamer
stonden, terwijl Evert Doelen zich op den anderen zakken liet.
— Wat is er nog van uwen dienst ? vroeg de waard, een
weinig onthutst
— wij hebben samen te kouten, mijn waarde vriend.
— Tot uwen dienst provoost, wat verlangt gij ?
— Verwacht gij nog yolk dozen avond ?
— Volk ? Neon, zei de hospes, meer en meer verbaasd.
— Pst, spreek wat stiller kameraad, ge zoudt onzen vriend
Fartner kunnen stooren, lachte de provoost.
De waard keek hem steeds gapend aan.
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— Dan zult gij er wel geen bezwaar in zien, zoo ging Evert
na een poosje voort, dat de afspaning gesloten worde.
Geen het minste. Gewoonlijk zijn wij reeds van neen ure
to bed.
- Goed. Hoeveel deuren zijn er aan uw huffs die op straat
uitgeven ?
— Twee.
— En op de binnenplaats ?
— Ook twee.
— En van do binnenplaats naar het veld ?
— Eene enkele.
— En langs den hof !
— De hof ligt rondom in muren en heeft maar eon enlielen
ingang die op den hinnenhof geeft.
— Perfekt zoo, zei de provoost, dat maakt nu to samen
vijf deuren.
- Juist vijf deuren.
— Ga nu die vijf deuren sluiten.
— Ik doe dat iederen avond.
— Ik zeg niet neen, maar onderbreek mij als u belieft nu
niet. Ga en sluit do deuren, en bi- eeng mij daarna de vijf sleutels.
— Yip ...... .
Ja, vijf sleutels die ge mij met een stukje koord aaneen
binden zult.
— Wat wilt gij toch in Godsnaam met die sleutels aanvangen ?
— Man, ge zijt nieuwsgierig, zei de provoost. 1k echfer ben
een goede kerel en daarom wil ik u wel zeggen, dat ik veel
geruster slapen zal als ik then sleutelbos onder mijn hoofdkussen
weet. Ga nu, want ik begin vaak te krijgen.
— Gij zijt een man, die aan alles denkt ! zei do waard vol
bewonde,ring, en hij verwijderde zich om de verlangde sleutels
to halen.
Vijf minuten later lagen ze onder het hoofdkussen van den provoost, die nu den waard liet gaan en zich bagon uit te kleeden.
IIij legde zijn uniform op eon stool vlak naast het bed, en
boven crop zijn sabel en zijne twee pistolen.
Eon kwart uurs later ronkte hij als een windmolen !
Julie had zich de korte afwezigheid haars vaders ten nutte
gemaakt om aan do (hie andere gendarinen insgelijks eon paar
Ilesschen brandewijn te overhandigen, die zij met gretige dankhaarheid aanvaard hadden.
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Daarna had het meisje haar kamerken opgezocht en begon nu
over den toestand na te denken.
Haar hart klopte zoo geweldig als ware hare eigene veiligheid in gevaar geweest.
Zij had beloofd rond middernacht de sleutel der voordeur aan
den gevangene te geven en nu had de provoost de sleutels geeischt.
Wat zou zij thans aan den gevangene zeggen ?
Hoe langer zij peinsde, hoe meer zij overtuigd werd dat aan
vluchten niet moest gedacht ivorden.
De provoost had gezegd dat hij in zijn slaap een muisken hoorde loopen. Het minste gerucht zou dus alles verraden en den
gevangene aan gevaren blootstellen.
In elk geval, moest hij verwittigd worden.
Zij zou dus op het afgesprokene uur naar zijne kamer gaan,
hem zeggen wat er omging en hem alzoo tegen al het gebeurlijke op zijne hoede stellen.
Met ongeduld wachtte zij het uur of dat met Koenraad overeengekomen was.
Deze laatste had insgelijks moeite zijn ongeduld te bedwingen en gansch gekleed was hij op het bed blijven zitten, afwachtende wat komen zou.
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He Vlucht.
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k moet ontsnappen, kost wat kost, zoo sprak Koenraad tot zich zelven, als antwoordde hij op eene
inwendige redeneering die hij met zich zelven hield,
ik moet, zoo niet, ben ik verloren. Ik begin te begrijpen...... er komt licht in die donkere geheimzinnigheid die ik tot heden toe vruchteloos trachtte te doordringen.
Herkend heeft mij tot nu toe niemand en mijn meester zal tevreden over zij diennaar zijn...... 't Ware derhalve al te dom
mij nu, dat mijne taak ten einde loopt, als een schaap te laten
vangen en in de handen onzer vijanden leveren......
Ik zit hier echter in een zeer benarden toestand. Een vreemd
huis, vol wapenknechten, zonder wapens, zonder raad noch hulp.
Tenzij dat het brave meisje woord houde en mij de sleutels
brenge, vrees ik sterk hier als eene muis in de val te blijven
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zitten tot morgen vroeg en clan door Evert Doelen en zijne
manschappen bij den luitenant van Justitie gebracht te worden ?
De luitenant van Justitie herhaalde Koenraad zich tegen het voorhoof slaande, maar dat is....... Ja, hij is het !
Op dit oogenblik werd Koenraad's aandacht afgetrokken door
een hevigen dondei-slag die de ruiten en gansch het gebouw
dreunen deed.
Een gunstig weer om te ontvluchten, mompelde hij, het onweèr
zou alle gerucht dempen.
Een bliksemstraal verlichtte voor eene halve seconde de kleine
dakkamer.
Koenraad bemerkte, dank de slingerende vuurslang die langs
de wanden voortkronkelde, hoe de deur zijner kamer geopend
word, en in de opening eene vrouwengestalte verscheen die de
deur achter haar toetrok.
Het was Julie.
- Waar zijt gij, beer Koenraad ? vroeg eene fluisterende
stem.
— Hier antwoordde de gevangene.
- Spreek stiller nog, fluisterde het meisje.
— Is er dan gevaar ?
- Gij weet immers toch dat het huis vol wapenknechten ligt.
- Hebt gij de sleutels ? vroeg Koenraad.
- Helaas neen.
— Waarom niet ?
— De provoost heeft uit voorzorg, al de sleutels van het huis
opgeeischt.
— En wat deed hij er mode ? onderbrak Koenraad ongeduld ig.
— Hij legde ze onder zijn hoofdkussen, zuchtte het meisje.
— Wat gedaan ? Wat gedaan
— Ik weet het niet. 1k liwam om u te zeggen hoe de zaken
zich hebben toegedragen, meer kan ik niet doen.
Gij zijt een braaf hart, zei Koenraad, thans eerst inziende
dat hij ongelijk had zich jegens het meisje ongeduldig to toonen,
ik dank u voor hetgeen gij voor mij doet.
— 0, antwoordde Julie, dat is waarlijk goon dankens waard !
Op dit oogenblik word de kamer andermaal door eon feller
bliksemstraal verlicht.
De zwarte kruisramen teekenden zich scherp of tegen den,
brandenden hemel.
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— 1k spring door het venster, zei Koenraad, de hand in de
mating der ramen uitstrekkend.
Julie schudde treurig het hoofd.
— Dat ware uw ongeluk, zei ze, ge kunt langs daar niet
weg.
- Waarom niet ?
— Er staan twee schildwachten in de straat, vlak onder het
venster.
— En langs den binnenkant ? vroeg Koenraad, die geweld
deed zijn ongeduld to bedwingen. .
— Op het binnenhof zijn insgelijks twee schildwachten uitgezet.
— Hebt gij hun dan geen wijn (loon drinken zooals ik u gevraagd had ?
— Ili deed beter nog, ik gaf hun brandewijn.
- Zijn de kerels dan niet dronken ?
- Ik geloof wel van ja, ik ben er bijna zeker van.
— Welnu clan ?
— Al zijn ze dronken zouden ze u -Loch hooren.
— Maar zij zullen immers niet wakker blijven.
— Wellicht niet, dock zoo even sliepen ze nog niet ; ik hoorde
ze nog samen spreken.
Koenraad dacht gedurende eon oogenblik na.
— Ik moon mij to herinneren zei hij toen, dat de binnenplaats met den hof in verbinding i s.
- Inderdaad.
— Is er in den hof geene deur die naar het veld uitgeeft ?
— Neen.
— Greene opening ? Nergens ?
— Neon, maar het zou toch niet moeilijk zijn van uit den
hof in het veld to komen, al zijn de muren nog zoo hoog.
— Op welke wijze ?
— Tegen het afdak liggen twee ladders. Het zal gemakkelijk
gaan eon dozer tegen den muur to zetten .....
— En mijn paard ? vroeg Koenraad.
- Ja, als gij aan uw paard houdt, zal het moeilijker gaan,
zuchtte Julie.
— Ik houd er natguylijk niet aan, 't is eon paard der
Marechaussde, maar hoe zal ik to voet ontkomen ?
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— Gemakkeliiker dan te paard. In het bosch zult gij veel beter verborgen zijn clan op de groote wegen.
— Gij hcbt wellicht gelijk, zei Koenraad, ik ga dus op Gods
genade !
- Neen, nog niet, zei het meisje naar het venster tredend,
ik zie nog de twee schildwachten die been en weer zwijmelen.
— Het begint daarboven rumoerig » « te worden, sprak een hunner met dikke tong ; ik geloof dat wij gaan nattigheid » krijgen.
— Mijn gedacht ook, stotterdb zijn kameraad.
— We zullen doornat worden, bromde de eerste.
- Laat . ons ten minste zorgen ook versch van binnen te blijven, is er nog jets in de flesch ?
— Mischien nog een slok — We zullen eerlOk deelen.
— Geef hier, zei zijn kameraad.
— Na mij, jongen !
De man bracht de flesch met blijkbaar welgevallen aan den
mond en klokte twee driemaal met gretige teugen.
Daarna reikte hij de flesch aan zijn gezel die de zelve zoo
danig aansprak » dat zij in een omzien ledig was.
Dat was nu echter te veel van hunne waakzaamheid gevergcl:.
De een na den anderen zakten de twee schildwachten op een
hoop stroo die tegen den muur lag, en weldra ronkten beide
tegen donder en bliksem op !
- Hoor, zei Julie, nu slapen ze !
— Vooruit dan, antwoordde Koenraad, de tijd is kostbaar.
llij reikte het meisje de hand tot afscheid, deed voorzichtig
het raam open en maakte zich gereed tot den sprong.
- Een laatste dienst kunt ge mij bewijzen, zei hij zich omkeerend toen hij reeds een voet op den vensterdorpel gezet
had.
— Gaarne wil ik dat doers als het mogelijk is, zeg mij dus
wat gij verlangt.
Geef mij eon mes ?
— Een mes ! Waarom ?
— Om mij to verdedigen als ik aangevallen word.
— Gij wilt dus bloed vergieten
Het meisje had gesproken op een tom waarin Koenraad al
den afschuw hoorde trillen, die zij gevoelde bij het gedacht dat er,
door haar toedoen, misschien bloed vloeien zou.

TREURSPEL DER SMEDEN

807

Hij begreep dadelijk dat het eene latheid zijn zou de wapenknecliten te dooden, al zouden deze hem in zijne vlucht 'dwarsbomen. Zij deden immers alleen hun pliclit.
— Welnu, het zij zoo, sprak hij, word ik gevat, dan zal ik
mij weerloos overgeven.
Vaarwel !
Nog had hij dit woord niet gansch uitgesproken, of hij verdween
in de donkere ruimte van den nacht.
Koenraad kwam terrecht op den stroohoop loch gelukkiglijk
echter langs de tegenovergestelde zijde van die waar de twee
schildwachten te ronken lagen.
De val van den gevangene echter had den hoop aan 't wankelen gebracht en eenige schoven vielen naar beneden en overrompelden de slapen schildwachten.
— Wat voert gij uit ? riep de eerste.
— 1 k ? wel het zijt gij die mij een gall stroo in het gelaat
werpt.
— Jongen, er gebeurt jets dat in den haak niet is, hernam de
eerste, laat ons eene ronde doers.
Koenraad hield den adem in.
— Waarom zoudt gij eene ronde maken ? vroeg de tweede
schildwacht, alles is rustig.
— Van waar komen dan die strooschoven ? hernam de eerste,
ik zeg u dat er jets is dat niet pluis is.
— Ge zijt gek, meende de eerste, laat ons liever gerust blij yen liggen. 't Is overigens zoo donker dat men geen hand voor
de oogen ziet.
Koenraad hield zich roerloos.
Zijn hart klopte met buitengewone onstuimigheid.
Nochtans, het scheen dat de schildwachten het weldra eens
werden wegens het nuttelooze eener nachtronde, want beiden
ronkten na eenige oogenblikken weer tegen elkaar op.
Voorzichtig kroop Koenraad uit het stroo, en bagaf zich naar
de deur van den tuin.
Zonder eenig gerucht te maken ' gelukte het hem dezelve te
openen.
Hij ging naar het afdak en zocht naar de ladder die Julie
gezegd had dat hij daar vinden zou.
Er was echter van ladder geen spoor te vinden.
Koortsig liep Koenraad langsheen den muur, dii)ch de ladder
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was weg en hij zag been middel den vier meter hoogen muur
to beklimmen.
Zoo kwam hij in het achterJedui,q te van don hof, en hier
bomei'kte hij tot zijne niet geringe blijdschap dat er cone bres
in den muur was die met mutsaarden was toegelegd.
Ilaastig begon hij de mutsaards weg te frekken en weldra
Droop hij op handen en voeten over de verschansing heen.
Koenraad stond buiten den hof in het vrije veld.
— Hierheen, hoer Koenraad, klonk eensklaps eene stem vlak
naast hem !
Koenraad was niet bijgeloovig, war Loch liep hem eene huivering over het lijf, toen hij zich in stilste van den nacht, op
deze plants en in dergelijke omstanaigheden, zoo plotselings bij
zijn naam how de noernen.
Wie zijt glj en wat verlangt ge van mij ? vroeg hij na
een oogenblik vruchteloos gepoogd te hebben de duisternis te
doorpeilen..
— Iemand die u dankbaarheid verschuldigd is en u redden wil,
dock maak nu spoeds want ik hoor rumoer in de afspanning,.
Inderdaad, eene onbeschrijfelijke verwarring heersclitc op dit
oogenblik in het Wapen van Brussel.
- Hierheen, heer Koenraad, hierheen !
Koenraad hield zich overtuigd dat de stem hem niet vreemd
was.
Zonder aarzelen volgde hij den vreemde die hem de hand
had gegrepen en hem met koortsige haast voorttrok in de richting van het Zonie6nwoud.
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ene ongemeene opgewondenheid heerschte in de
t-,°Tooth wachtzaal van het hoofdkwartier der nachtwakers onder den toren van het Brusselsch stadhuis.
Een vijftigtal gewapende politiedienaars stonden in
kleine groepen geschaard. Zij schenen zeer opgewon_
.,
den en spraken met iluisterende stem. Dadelijk bemerkte men
dat er jets buitengewoons op handen was.
— Ik houd het ervoor, zei een groote, struische wapenknecht,
die midden in eene groep van een twaalftal manschappen stond,
dat wij ditmaal de schurken zullen snappen die de stad onveilig
maker).
— Weet gij eigenlijk, vroeg een uit den hoop, of wij eindelijk
een spoor hebben dat ons tot eenigen uitslag brengen zal ?
— Het schijnt wel van ja, hernam hij die eerst gesproken
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had, want een van de bende heeft verklapt waar zich de , spitsboeven ophouden.
— Zoo ! riepen Lien stemmen, is dat alles ?
— Hoe alles ? herhaalde de reusachtige polietiedienaar.
— Wel, dat weet God en alleman. Le zitten dag en nacht
in de kroeg van bans in de Stoofstraat, zei een zijner makkers
spottend. Gaat ze daar maar uithalen, als ge kunt !
-- Ja, ik weet wel dat het geen gemakkelijk werk was. zich
van de schurken meester te maken zoolang de politie geene
nauwkeurige inlichtingen had. Maar ditmaal sehijnt het dat 'de
luitenant zeker van zijn slag is.
In de overige groepen werden intuschen gelijksoortige gesprekken
gevoerd.
Iedereen was overtuigd dat er. iets gewichtigs gebeuren ging,
doch niemand wist iets bepaald over hetgeen dat wezen zou.
De « boschridders » onder die benaming stond de bende bij
de politic en bij het publiek bekend, waren eene dieven — en moordenaarsbende welke, naar men vermoedde, in het Zonieenbosch
hare algemeene legerplaats had, en van daar uit de strooptochten bestierde die van tijd tot tijd in de stad en in den omtrek
gehoOen werden. Allerhande zonderlinge geruchten waxen omtrent de boschridders in omloop, doch, zekerheid omtrent hare
inrichting had men niet, evenmin als' over hare aanvoerders.
Talrijke aanslagen- werden gepleegd in de laatste tijden, doch
nooit was de politic erin gelukt de daders to ontdekken. Meer
dan Bens was het gebeurd dat de Justitieofficier de hand meende
te leggen op de daders, doch telkens had hij op . het laatste
oogenblik moeten bestatigen dat er eene geheimzinnige macht
in 't spel was die zijne pogingen verijdelde, zijne meest listig gespannen valstrikken ontdekte.
Dozen avond echter zou er een beslissend einde komen.
Oat werd ten minste vooruitgezet door de manschappen die
het best op de hoogto béweerden to zijn.
Halvelings werd door sommigen te verstaan gegeven dat er
verraad in 't spel was, en dat de - gansche bende in . de val.- zou
komen.
— We zullen zien, we zullen zien, mompelden ongeloovig -de
meeste der politiedienaars die voor den tocht van dezeh ' avond
in, allerhaast bijeengeroepen waren:
Terwip het gemompel in de wachtzaal van het hoofdkwar-
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tier steeds aanhield, zat de luitenant in zijn aangrenzend
bureel bij een boogen eikenhouten lessenaar met een groot
pak papieren voor zich, die hij met koortsige haast scheen to
doorloopen.
Luitenant Berkel was een man van midden in de dertig, groot,
struisch en met vriendelijk opzicht.
Hij was van sierlijken lichaamsbouw met golvende, bruine lokken en donkere, doordringende oogen die op het oogenblik dat
wij hem bij zijnen lesenaar vinden eene zonderlinge nitdrukkirig hadden.
lim, mompelde hij, de boeven hadden het dus op mij pc
count, en dozen avond zou ik vermoord geworden zijn.
Waarom ?
1)e herel die mij waarsebuwde kende de oorzaak niet die zijne
makkers tegen mij woponde. Ilij wist alleen dat zij geld, veel
geld zouden krijgen in lien ik dozen avond om hals gebracht
werd.
Ik weet niet waarom, maar telkens kornt bij mij sterker 't gedaelit op dAt doze moord in verband staat met do ge.ranjenen die
mij, morgen ten laatste, zullen rangevoerd worden.
Zonderlinge geschiedenis
Do Graaf van Oadburg, die geane juridie tuie heeft over Brussel
doet koenraad Farther en Heinke Haas aanhouden buiten ons
rechtgebied, en duet ze naar Brussel voeren waar zij, na een verI u)or, in_ den Zwarton Toren moeten opgesloten worden ........
Koenraad Farther— ..... . zou dat mogelijk zijn ?
\Vie weet
110 had zijn plan, ik het mijne.
Beiden gingen wij langs onzen kant cot het intzielit de waarheid
to ontdekken.
Wie weet of hij de stoutheid niet gehad heeft zich in het
hol van den beer zelfs to wagon !
Ja, het was steeds een onverschrokken, roekelooze kerel, die
zijn wil doordreef trots allQ gevaren.
Doch, zou het hem gelukt zijn even als ik ongekend to blijven ?
Wie immers vermoedt in mij den vroegeren schildknaap van
....... Ernest van Colmar !
— \Vie ?
En Loch, ging de ionge officier voort na' eene wiji strak voor
zich uit to hebben gestaard, die moord welke tegen miiberaamcl
i s ............
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Zou de geheime, afschuwelijke sekte niet gissen dat ik hare
geheimen heb doorgrond en dat een woord van mij voldoende
zijn zal om de schurken to ontmaskeren die sedert zoo lange
jaren hebben saamgezworen tegen het Huis van Oostenrijk wiens
val zij betrachten ?
Zou de moordenaar, die op den dag der Blijde inkomst van
onzen genadigen Vorst Karel van Lorreinen, zijn verradelijken
arm tegen den geliefden vorst ophief, vermoeden dat het gerecht
eerstdaags hem treffen zal, dank aan mijne opsporingen en mijne
ontdekkingen ?
— Ja, ja, ik heb to veel betrouwd in mijne eigene scherpzinnig-heid, zoo dacht de officier Berkel verder, en de moordpoging
die heden avond tegen mij beraamd was is daar het sprekend bewijs
van.
— Laat eons zien hoe wij de zaken gevorderd hebben.
Berkel sloeg het lijvige dossier open dat op de lessenaar lag,
nam er beurtelings verscheidene papieren uit die hij terzijde legde
en daarna een voor een doorlas.
Dat kiopt, zei hij na een poos, de inlichtingen door Rooden
Dirk gegeven komen overeen met mijne eigene opzoekingen.
De spitsboeven vergaderen regelmatig iederen avond in de
Stoofstraat, zij moeten er geknipt worden op het oogenblik dat
zij er zich 't minst aan verwachten en dat zal wel dezen avond
zijn.
De drie belhamels zitten op dit uur wellicht to drinken om
zich moed to geven, en to tuischen, op 't vooruitzicht der uitgeloofde
prenne.
Dat degeen die vandaag hun slachtoffer worden moest in
eigen persoon hun in den kraag zou vatten, daaraan verwacht
zich gewis geen van hen.
- Ja, ik persoonlijk wil mij ermede gelasten de kerels achter
slot en grendel to brengen.
- Laat ons echter eerst zien hoe , alles in elkaar zit voor de
aanhouding.
Berkel stond op, stiet de deur der wachtkamer open waar
zijne manschappen vergaderd waren, en riep met luider stem :
- Wie dezen nacht honderd kronen wil verdienen die komt
bier !
Al de politiedienaars keerden hunne blikken naar de deur
waarin de hoofdman was blijven staan.
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Zij schenen eene uitlegging te verwachten van de woorden
die zij kwamen te hooren.
— Dat wil ik ! klonk eensklaps eene sehrille stem, en een
zonderling,. klein ventje, dat juist in de hoofdwacht trad, snelde
naar Berkel.
— Ik moet u dringend spreken, heer luitenant, hijgde het ventje, waarin wij ons Heinke Bult herkennen.
— Ik ifeb geen tijd u thans te aanhooren, zei de luitenant
wrevelig, kom morgen weer.
-- Dezen avond, oogenblikkelijk, moet ik u spreken.
— Drommels, wat verlangt gij dan ? vroeg het hoofd der policie.
— U van dienst zijn ?
- Mij ?
— Ja.
— Hoe wilt ge- mij van dienst zijn, hernam Berkel, zijn zegsman van het hood tot de voeten opnemend.
— Door u het leven te redden, zei Heinke Bult.
Luitenant Berkel trad nu in zijn bureel, en wenkte den vreemdeling dat hij hem volgen zou.
Daarna sloot hij de deur, en liet zijne manschappen, meer en
meer verbluft, in de wachtkamer staan gissingen maken.
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In den 4( Bliiiden Hond »

at Heinke Bult met den luitenant van policie verhandeld had, inoest zeer gewichtig zijn.
Althans, deze laatste was andermaal met koortsige gejaagdheid uit zijn bureel getreden.
Viptien beproefde mannen, zei hij, zullen mij
vergezellen. Wij gaan heden avond de aanvoerders der Boschridders aanhouden.
Het met tot lof der politiedienaars gezegd worden, allen
zonder uitzondering boden zich aan om den gevaarlijken tocht
male to maken.
De luitenant verdeelde hen in groepen, en elk dezer kreeg
zijne bevelen,
Weldra was men in de reeds gansch eenzame straten op weg.
Alles was stil.
Alles scheen kalm en rustig.
Hier en daar king boden en lieve Vrouwenbeeld eene kleine

816

ROZE KATE

laritaarn, wier zwak licht onvoldoende was . om toe te laten
iets duidelijk te onderscheiden.
In de grootste stilte togen de groepen vooruit.
Op een tiental stappen afstand van de beruchte herberg hield
Berkel zijne mansschappen staan.
— Er is een hof achter de herberg fluisterde hij, daar zal
Lokman met drie makkers post vatten.
— Goed, luitenant, antwoordde de bedoelde gerechtsdienaar.
— Is er eea uitweg aan lien hof ? vroeg hij toen zich de
manschappen gereed maakten om vooruit te gaan.
Ja, eenen uitweg die echter zeer gemakkelijk of te snijden
is.
- Wie kept het huis ?
— De Blinde Hond ? vroeg de reusachtige dienaar der wet,
die wij in de hoofdwacht reeds hoorden het woord nemen.
— Natuurlijk.
— Die ken ik als mijn zak, zei de reus, 't is eon echt dievonhol •
— Dan zult gij voorop gaan, zei de luitenant.
— Perfekt ! antwoordde de reus, en hij stelde zich voor de
anderen.
— Gij, zei de luitenant tot de overige manschappen, omsingeft
het huis en laat niemand ontsnappen.
Bij de deur bled de luitenant staan.
Hij trok pe «reus» eel weinig op zijne en fluisterden hem in 'toor :
— Er is ernstig gevaar Goliath, — zoo weed de dienaar we2
gees zijne buitengewone lichaamskracht genoemd — dat de kerels
u to lijf zullen springen, wees derhalve op uwe hoede en verdedig
u zoo 't noodig is. Vergeet editor niet dat ik er groot belang
belhamels leveed in handers to krijgen.
intel
— Levend ? vroeg Goliath, is er dan zooveel gelegen aan dat
galgenaas ?
— Ze moeten ons van dienst zijn voor 't doorgronden van de
zaak der moedermoord to Auderghem, waarvoor bij de rechtbank
van Brussel in böroep zal worden gegaan.
— De zaak van Everard Dirix dus ? riep de reus, reken op
mij
— Wel gesproken.
— Moeten wij de deur inloopen ?
— Dat zal niet noodig zijn, ik ken eene wijze waarop wij er
binnenkomen zonder gerucht to makell.
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- Laat ons dan maar seffens gaan.
- Ik moet u. nog jets zeggen « Goliath ».
— Ik luister, luitenant.
— De spitsboeven verwachten ons.
- Wat belieft ? vroeg Goliath die zijn hoofdman gapend aanstaarde.
—
spitsboeven verwachten ons, herhaalde de luitenant.
- Dat vind ik heel vriendelijk van hunnen 't wege, zei Goliath,
maar mag men vragen met welk inzicht ?
— Om mij to vermoorden, zei de luitenant heel kalm.
— Zoo ! zei Goliath, en gij zijt daarvan zeker
— Heel zeker.
— Nu, goed dan, wij zullen zien hoe de schurken het- zullen
aanleggen om u te lijf to komen.
- Ge weet nu alles, Goliath, nu moeten we spoed maken
want ik hoor rumoer daarbinnen en de kerels mogen niets vermoeden.
— Ik ben gereed.
De luitenant ging naar de voordeur der herberg, lichtte den
klopper op en liet deze drie opvolgende malen op de deur vallen.
Onmiddellijk daarna werd deze van binnen geopend.
- Ledig zei de luitenant binnentfedend.
Ja, maar 't is hier achter to doen, zei Goliath naar de
deur in een achtergrond der zaal tredend.
— Is er geen anderen uitweg dan die van den hof en deze ?
vroeg de luitenant aan den waard.
— Neon, antwoordde deze, meer flood dan levend bij 't zicht
der gewapende mannen die in de gelagkamer drongen.
— Antwoord oprecht kerel, zei Goliath, wij hebben geen tijd
te verliezen, en 't zou u rouwen de mannen van de justitie to
willen misleiden.
— God en de H. Maagd bewaren mij daarvOor, zei de waard,
er is geen andere uitweg dan u bekend is.
- Waar is het gezelschap ? vroeg de luitenant verder.
— Gezelschap ? Welk gezelschap bedoelt de heer luitenant ?
— Geen domme vragen kerel, zei Goliath zich nogmaals in
't gesprek mengend, onze aanvoerder vraagt u waar de schurken zitten of moeten wij uw huis 't onlerste boven gooien om
hen to zoeken.
- Bedoelt gij misschien de •drie of vier gewone kalanten, die
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61ken avond hier hun partijtje smousjas komen spelen, maar dat
zijn geen schurken. 't Zijn eerlijke lieden, deftige ingezetenen
die daar achter in de bijzondere kamer zitten.
— lk zei u reeds man, maak geen malligheid en verkoop geen onzin, zei Goliath. Gij weet wie wij zijn en wat wij zoeken. Anwoord dus
met openhartigheid zoo gij de strengheid der wet ontgaan wilt
Dat woord « wet > scheen den man spraakzamer te maken.
— Ze zijn daar achter, in een bijzonder vertrek, zei hij,
terwijl hij naar de deur in den achtergrond der zaal weer.
— In de « speelkamer » ? vroeg Goliath.
— Neen, daarachter.
— In het kleine kamerken dus dat op den hof uitgeeft, hernam Goliath, die inderdaad het huis in al zijne bijzonderheden
scheen te kennen.
De baas knikte bevestigend.
— Ze verwachten ons zeker ? vroeg de luitenant.
— God beware ! u verwachten ! riep de waard op den Loon
der grootste verbazing.
— Hij weet niets of van hun beraamd plan, zei de luitenant.
— Misschien, zei Goliath.
— Hebben zij geene voorzorgen genomen voor 't geval van
overrompeling ?
— Dat wel, zei de baas.
— Welnu, wij ook, zei Goliath.
— Gij hebt sterke schouders, zei de luitenant, die zullen van
pas komen.
— Voorwaarts ! luitenant.
— Ik weet met welke kleppers wij hier te doen hebben. Hun
vragen om de deur te opener ware nutteloos, onvoorzichtig
zelfs.
— Dat is mijn gedacht, zei Goliath.
— Schele Jan moet hier zijn. en De Platte insgelijks.
— 't Zijn inderdaad geen katten om zonder handschoenen aan
te vatten, maar wij zijn ook niet van gisteren.
— De Plekker zal er ook waarschijnlijk zijn, hernam de
luitenant.
— 0, die krekelige haring reken ik bij den kleinen garnaal,
zei Goliath, die pakken wij op den hoop toe.
— 't Ware onverstandig geene rekening van hem te houden,
zei de luitenant. 't is een listig gluiperig kereltje, pas op voor
nem, ik waarschuw u.
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De baas zette groote oogen te vernemen, dat de kalanten
van zijn achterkamertje zoo goed door de mannen der wet gekend schenen.
— Nietwaar, zoo wendde zich de luitenant Berkel tot hem,
dat ze alien hier zijn ?
— Maar, stotterde de waard die van zijne vorslagenheid nog
niet gansch hersteld was..... ik meen wel van ja.
— Die kerels zijn er van zees gevaarlijke soort. Zij hebben
mijne dood beraamd en zijn daarvoor rijkelijk betaald. Liever
dan in onze handen te vallen, zoo ging de luitenant voort,
zullen zij zich woedend verweren en ons door list, geweld
en moord zoeken te ontsnappen. Derhalve moeten wij de deur
openloopen, als eene bom in de kamer vallen en ons van heel
de bende meester maken.Dat is wat van u verwacht wordt mannen. Wick dus benauwd is voor zijn vel, die trede terug nu
het nog tijd is.
Natuurlijk gaf geen der vijf mannen die in de gelagkamer
stonden gevoig aan die uitnoodiging.
— lIs begrepen luitenant, zei Goliath.
— Laat ons thans geen tijd meer verliezen, doet alien uwe
schoenen uit, want wij mogen geen gerucht maken.
De mannen gehoorzaamden.
— Hewel, baas, hebt gij niet gehoord' zei Goliath, de luitenant
heeft bevel gegeven uwe schoenen uit to doen.
— Ik ook ? bibberde de waard.
— Gij ook, zei de luitenant gij zult onze leidsman zijn.
— God in den hemel wilt gij mij doen vermoorden ! kermde
de baas.
— Och kom, zoo'n goede kalanten als de vogels die daar ginder
in 't achterkamertje zitten, zouden immers geen liaartje krenken
op het hoofd van eenen baas die hun zoo dikwijls borgde, kom
nu maar spoedig voort.
— 't Is mijne .flood, zuchtte de waard nog, maar het hielp niet,
hij moest toch mode.
De luitenant zelf had nu ook zijne schoeisels afgelegd.
— Breng ons nu spoedig naar het vertrek waar de kereIs
zitten, zei de luitenant tot den waard.
— Dat zou ik mischien met meer zekerheid doen dan hij,
fluisterde Goliath zijn aanvoerder toe.
— Laat gaan, antwoordde doze, ik heb mijn plan.
De waard ging voor en de zes mannen volgden hem.
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Zij slopen als schaduwen in de achterzaal die even als de
voorkamer gansch ledig was.
Eene lamp hing boven den toog en wierp rood smokend licht door
het vertrek.
De waard ging het vertrek door en opende op de linkerhand
eene deur.
De mannen hielden den adem in om het minste gerucht te
vermij den .
Men doorliep alzoo een tamelijk langen, doch smallen gang,
hoog gewelfd en met ruwe roode tichelsteenen bevloerd.
Wat voorzorgen de mannen ook namen, toch hoorde men op
de ruwe vloersteenen het sdoffend gerucht hunner voetstappen.
Nu bleek het duidelijk hoe noodig de voorzorg was die de
luitenant genomen had toen hij bevolen had de schoenen uit te
trek ken.
In het midden ongeveer van den gang bleef de luitenant staan.
— Pst, fluisterde hij, niet verroeren.
De waard beefde als een riet.
Allen stonden onbeweeglijk en luisterden met ingehouden adem.
Aan 't einde van den gang was het vertrek waarin de moordenaars vereenigd waren.
Doch, met wat spanning alien ook het oor leenden, geen het
minste gerucht trof het oor der gerechtdienaars.
Alles was stil.
Geheimzinig, onheilspellend stil.
Eene voislagene duisternis heerschte in den gang en alien
hadden de gewaarwording van een nakend doodsgevaar.
— Niets te hooren, luitenant, fluisterde Goliath met gesmoorde stem.
— Niets, antwoordde de aangesprokene op gelijken toon.
— Slecht teeken, bromde Goliath verder.
— Inderdaad.
— Zouden de schurken meer weten dan gij ivermoedt ? vroeg
de reus na eene kleine pooze.
— Ik vrees het.
— Wat zou er dam eigenlijk aan de hand zijn ?
— Zij hebben misschien onze mannen in den hof bemerkt, zei
de luitenant.
— Dat geloof ik niet, zei Goliath, onze mannen zijn geslepen
en zullen hunne aanwezigheid door niets verraden hebben.
-- Inderdaad zeer aardig, antwoordde Goliath.
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Ga naar den hof gij, Ivo, en zeg aan de kameraden dat
zij op hunne hoede wezen en sclierp tookijken.
- Goed, luitenant, antwoordde Ivo die inwendig er niet kwaad
om was met die boodschap uit lien onheilspollenden gang to
geraken.
In de vrije lucht scheen hem bet gevaaf dat dreigde, doch dat
daarom niet vreesde, toch veel dragelijlier toe.
— Moot ik hun anders niets berichten ? vroeg ltij iluisterend.
- Zoodra zij hooren dat do deur in den gang wordt opengeloopen, moeten zij zich mot alle geweld naar do vensters aan
(L.) horzjdo werpn en land; doz.) in 11,A vortrek- dringen.
— Begrepon, zei do man, en hij verwijdarde zich.
— LAngs beide zijne to gelijk aangotast, iluisterde de luitinant Goliath in hot oor, zullon zij onverin ijdol fjk lit onze
don vallen.
— Zeker, meende « Goliath
— En wij zullen hurl alzoo boletten, een, of misschien vorscheidenen onzer to vermoorden.
Begrepen, zei de reus.
- Zachtjes vooruit, bovool de luitenant Coen, doch geen het
minste gerueht alvorens bij de dour to zijn.
Met do grootste voorzichtigheid traden de inannen vooruit.
Eon oogenblik later stonden zij alien voor de deur gosolmard
De luitenant duwdo do baas eon weinig terzijcle.
— Hier blijven t fluisterde hij hem toe,
Daarna greep hij Goliath bij de mous y van zijn kleed en trok
hem zaclitjes naar het midden der deur.
- Opgepast.
Ik ban goreed, zei Goliath met gestnoordo stem.
— Nog niet, zei de luitenant, eon oogenblik nog.
Met ingehouden adem wachtten alien tot het beslissonde oogenblik
komen zou.
Zijt gij alien gereed ? vroeg de luitenant.

luitenant, antwoordden verscheidene gesmoorde stem.
Toen gaf de luitenant het teeken.
<i( Goliath > deed een stap achteruit.
Toen weerklonk in den gang een slag als een donderknal.
Op . hetzelfde oogenblik vloog de deur uit hare hengsels.
De luitenant en zijne manners stormden terzelfdertijd ,het vertrek binnen.
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Door* het venster langs de hofzijde drongen tirie manners in
de kamer.
- - Halt ! bulderde de luitenant.
De manschappen keken elkander met verstomming aan.
Van de spitsboeven was geen spoor to ontdekken.
-- Doemnis, ze zijn ontsnapt, riep Goliath.
— Verraad, zei de luitenant, of zou dat Heinke Bult mij erin
hebben laten loopen ?
De waard was inmiddels ook in het vertrek gekomen.
Hij scheen evenzeer verslagen als - de luitenant, en de overige
gerechtsdienaars.
— Ge zeidet dat ze hier waren kerel, riep de luitenant.
De baas knikte bevestigend met het hoofd, spreken kon hij
niet zoo zeer verbouwereerd was hij.
— Hier is een andere verborgen uitgang riep Goliath, die
gij ons verzwegen hebt.
— Neon, zei de baas eindelijk zijne spraak hernemend, er
is geen anderen uitweg dan langs ' den gang of door den hof.
— Daar is hekserij merle gemoeid, of ik heb er het mijne
niet meer van, bromde de luitenant. Hoe konden de spitsboeven
weten. dat ik verwittigd was van hunne inzichten ?
— Ik zweer u dat ze in mijn huis niet zijn, stotterde de baas.
— Men zou zeggen dat hij benauwd is ons een onderzoek to
zien doen, fluisterde Goliath den luitenant in 't oor, dat zou mij
aansporen maar dadelijk to beginnen.........
Ik wil mij eerst verzekeren of onze manschappen die het huis
omsingelen, niets verdachts bemerkt hebben, zei de luitenant. daarna zullen wij maatregels nemen.
En gij, zoo -wendde hij zich tot den waard, wee u zoo gij ons
om den tuin leidt en de boeven aan de handen van het gerecht
zoekt to onttrekken, door ons hunne schuilplaats to verzwijgen!
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He Verraderliejlie brief

en der inanschappen werd door den luitenant naar
buiten gezonden met last de uitgezette posten te verwittigen dat zij binnen 't huis bij den luitenant ontboden werden,
Niets gezien, Lokman ? vroeg de luitenant toen al
de aanvoerders der groepen vereenigd waren.
- Niets, luitenant. Van a1 het oogenblik dat ik in den tuin
op wacht stond heeft zich geene muis verroerd, zei de aangespro‘kene.
- En gij, llavergort ? zoo wendde zich de luitenant tot eenen
anderen.
- Buiten, langs de straatzijde, heeft ook niemand verroerd,
antwoordde Havergort, eon lang, opgeschoten kerel.
Neon, geen ziel is er te zien geweest, zoolang gij binnen
het huis waart, bevestigde.
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— Gelder, een derde gerechtsdienaar, die in een zijstraatje had
op wacht gestaan.
— Baas, zei de luitenant, ofwel de duivel zelf is hier in 't spel,
ofwel gij houdt ons voor den aap, zei de luitenant.
— Ik zweer het bij mijn eerlijk geweten, stotterde de bags,
dat ik evenmin weet wat hier gebeurt, als gij zelf.
— Dat is een eed die niet veel waard is, zei GoILIA', want
ik geloof dat zipn geweten heel elastiek. is.
De luitenant echter scheen niet geneigd naar cl.e gelischeerdcrij van Goliath te luisteren en hoe langer hoe ongeduldiger
werd hij.
Verdrietig schopte hij een stosel, die midden in de ledige kamer
stolid, uit den weg en rammellend vloog do stool het ondersto
boven.
Met de vier pooten in de lucht kwam hij een paar schreden
verder te recht.
— Drommels wat is dat ? riep Goliath ten hoogste verwonderd
naar den omgeworpen stoel tredend.
— Wat bedoelt gij ? vroeg de luitenant.
— Zie eens hier, antwoordde Goliath naar den omgeworpen
stoel tredend.
— Wat is dat ?
— Een brief, als ik het goed voor heb, zei Goliath.
Inderdaad, onder den strooien « zit » van den stoel was een
stuk papier ge,s, token dat de reus er nu uittroli en aan den
luitenant overhandigde.
Deze nam den brief en ontplooide hem.
— Bliksem en donde'. ! riep hij, zich de oogen uitwrijvend,
nu zou ik wel eons willen weten of ik wakend of slapend
ben.
— Wat is er aan de hand ? vroeg Goliath, die na den luitenant, de gewichtigste persoon van het gezelschap scheen to
••
min.
— Een brief, zei de luitenant.
— Ja, dat zei ik reeds, mama aan wie is die brief gericht ?
— Aan mij, antwoordde de luitenant.
— Ann u !
-7 Ja, 't klinkt ongelooflijk, naar toch is het zooals ik zeg,
hernam de aanvoerder.
-- En, vroeg Goliath, wat behelst die brief ?
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- Hij is door een der leven van de bende geschreven en zegt
dat de schurken over een half uur vernomen hebben dat hun
plan door de politic gekend was en daarom het hazenpad kozen,
maar dat wij ze in de Zwarte Kraai op het Sint-Jansplein
zullen.
— Hm, zei Goliath, dat riekt naar aangebrand. Ik kan mij
volstrekt niet verbeelden wat de schrijver van dien brief bedoeld
heeft.
— Als hij geschreven word door xitooden Dirk), zei de luitenant,
dan zou ik desnoods kunnen begrijpen wat zijn inzicht was.
— « Rooden Dirk » ? vroeg Goliath.
- Ja, doch daarover later, hernam de luitenant den brief'
ontplooiend.
Laat ons eerst zien wat de inhoud is.
De luitenant las. Naar gelang hij met die lezing vorderde
veranderde de uitdrukking van zijn gelaat.
— Ik begin nu eindelijk to begrijpen, mompelde hij
De ellendelingen wilden mij vermoordon, zoo wendde . hij zich
tot Goliath,
Hij voleindigde den zin niet, wellicht bedacht hij dat het oogenblik van spreken niet gekomen was.
— host wat kost, zoo sprak hij, eensklaps van toon veranderend,
moeten wij de schurken opsporen. Het moot ! Het leven van
verscheidene personen staat met hunne gevangenneming in verband.
Daarop vouwde hij den brief toe en stak hem in den binnenzak
van zijn jas.
tot de wetsdienaars.
- Volgt mij, zeide
Zonder spreken gehoorzaamden de manschappen, en weldra
bevonden zich alien in de eenzame straat.
Als gij voorbij het hoekhuis van 't Sint Jansplein gaat, en
bemerkt dat het ijzeren uithangbord van « De Zwarte Kraai )
niet meer in zijne hengsels hangt, ziet dan met uw mannen in
't huis to geraken, gij zult er de personen vinden die gij zoekt.
Dat had de luitenant in den brief gelezen en daaraan dacht
hij op dit oogenblik.
- Zonderling, zonderling, mompelde hij, en, Goliath ter zijde
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nemend, fluisterde hij hem de geheimzinnige woorden in 't oor.
— Zoo, zei Goliath, stond dat in den brief, clan wed ik er
mijn . oor tegen dat ik. de verklikker ken. Luitenant in de Zwarle
Kraai zullen wij werk vinden !
De manschappen, die pond de kroeg waren uitgezet geweest
hadolen zich nu alien achter den luitenant geschaard en stapten
't gelid door de kronkelende straten wort naar het Sint Jansplein,
zonder dat iemand hunner lets begreep aan alle y wat sedert het
begin van den avond gebeurde.

TWEE-EN-ZESTIGSTE HOOFDSTUK
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In eene andere Cel
''''....."....".............................................0-©.t
,,

ransen, 700 gebood de man met de monnikskap over
het hoofd, die -wij in den loop van dit verhaal reeds
zoo menigmaal zagen optreden, volg mtj.
130 het hooren dies stem was de dikke Fransen,
die gedurende de afwezigheid van Heintje Wimpelo in
de wachtkamer een « uilken vino » angstig rechtgesprongen.
— Ili ben tot wen dienst, zeer genadige heer, riep hij, zich
haastig de oogen uitwrijvend.
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- .Bij God, ik geloof waarachtig dat gij slaapt kerel, brulde
de man, den verschrikten Fransen bij den schouder vattend,
en hem heftig heen- en weder schuddend, is het zoo dat gij uwen
dienst waarneemt en op de gevangenen past ?
- Genadige heer, stotterde de arme Fransen, meer flood dan
levend, ik verzeker u dat ik waakte, ik zat alleen in gedachten
verdiept toen uwe genade binnenkwam.
— Zoo, en waarover dacht gij zoo diepzinnig ? grinnikte breeder Joris.
— Over..... over..... stamerde Fransen, die niet wist hoe hij
zich uit die leugen om bestwil -ging loswerken.
Genoeg, kameraad, zei Joris barsch, neem uwe sleutels en
volg mij.
Bevend van angst greep Fransen den sleutelbos en volgde hij
den somberen man.
Bij den ingang der onderaardsche gewelven, aan de overzijde
der binnenplaats, bleef deze staan en bevool den cipier de deur
te openen.
Daarna stapten beiden zwijgend voort tot bij de eel van den
gevangenen Everard Dirix.
— Doe open, klonk somber de stem van den akeligen man.
Een oogenblik later knarste de deur op hare hengsels.
't Was in den vollen dag, en toch was het in de ellendige
vochtige eel zoo donker dat men ter nauwernood onderscheiden
kon wie of wat zich daar binnen beyond.
— Everard Dirix, klonk wederom de stem van den gewaarden
kloosterling, zijt gij daar ?
- Ja, klonk eene flauwe stem.
— Sta op.
— Ik kan niet, murmelde de ongelukkige Everard.
— lice, gij kunt niet ? spotte Joris, gij zoo jong, zoo kloek,
zoo krachtig.
— De folteraars hebben mijne ledematen gebroken.
Kom, kom dat zal zoo erg niet zijn. Sedert de laatste
maal dat gij in o scherpe examinatie » genomen werd hebben
uwe lichte wonden den tijd gehad te heelen.
Dit was in werkelijkheid ook zoo.
Everard echter, de aanbevelingen van Heintje Wimpelo gedachtig die hem gezegd had zich te houden alsof hij steeds on,
machtig was hand of vinger te verroeren, ten einde eene nieuwe pijniging te voorkomen die elke poging tot ontvluehten ver
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verijdeld zoude hebben, volgde stipt de aanbevelingen van
zijnen besehermer.
— GU moet noelitaJs opstaad en ons N. olgen, hernam J0,-,s,
de justitie heeft bevel gegeven u naar eene andere eel te vervoeren.
— Naar eene andere eel ? vroeg Everard, lig ik hier clan nog
niet ellendig genoeg ? Is die bak nog te goed voor iemand die
onsehuldig is ?
— Dat gaat ons niet aan, snauwde Joris. Volg ons.
— 1k kan niet, antwoordde Everard beslist, overtuigd dal, men
hem eenen vaistrik spande eiliem nieuwe folteringen wilde doen
ondergaan.
— Blijf hier en bewaak den gevangene, zei Joris zich nu tot
Fransen rielitend, gij verantwoordt voor hem op uw hoofil.
Daarop verliet hij de donkere eel en liet de twee mannen alleen
Men hoorde het geluid zijner sloffende voetstappen in de verte
wegsterven.
— Fransen, vroeg Coen Everdrd met iluisterende stem, wat
wit men andermaal van mij ? Zeg mij de waarheid, moot ik nogmaals op de pijnbank plegd worden, zeg het mij, ik zal meer
moed hebben als ik weet wat men met mij voor heeft. Die akelige
Joris vertrouw ik niet,
— Helaa,s ! arme vriend ik weet niets. Joris zeide mij enliet
dat gij naar eene andere eel wend overgebracht.
— Maar om Welke reden dan ? vroeg Everard.
— Ik weet het niet.
— Waarheen is Joris thans, denkt gij ?
Naderende stappen waren oorzaak dat Fransen het .antwoord
op die vraag niet uitsprak.
— Men komt terug, fluisterde hij, laat ons voorzichtig zijn.
De deur der eel was open gebleven.
Joris, gevolgd door twee betilskneehten, trad in de eel.
— Neem den gevangene op en draagt hem naar de ronde
torenkamer, speak hij gebiedend.
De beulskneehten grepen in het donker naar Everard Dirix,
die op zijne vermolmde legerstede lag uitgestrekt.
Een smartelijk gekerm weerklonk door de 'eel.
— Geen liagwigheden, zei Joris met , den voet stampend, grijpt
hem en brengt hem -weg.
Zonder verder op het gekerm van Everard acht te geven,
grepen .qiij hem, eon bij de sehouders, de andere bij de voeten
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en droegen hem door de verlatene onderaardsche gangen naar
het tegenovergestelde uiteinde van het kästeel.
Weldra had men de rondo torenkamer bereikt.'
Het was een rond vertrek dat niet me6r dan tierr voet doorsnede had.
De overwelfde zoldering liep stipt op en was, even als de andere
muren, wit gekalla.
Eene kleine opening was in het gewelfsel aangebracht en diende
om eene tlauwe luchtschemering door to laten.
De verluchting geschiedde insgelijks door doze nauwelijks tien duim
groote_ opening. Een houten voetbank stond naast een op dene
grond geworpen stroozak, die echter op bevel van Joris door de
beulsknechten werd opgenomen en buiten het vertrek gedragen.
— waarom word ik hierheen gebracht ? vroeg Everard door
eene geheimzinnige vrees bevangen.
Joris echter antwoordde niet.
Hij deed aan zijne makkers teeken dat zij hem alleen zouden
laten.
Fransen verliet met de beulsknechten het vertrek.
— Zijt ge nog niet bereid, zoo begon hij zich tot Everard
wendend, uwe misdaad te bekenn 3n ?
— 1k ben onschuldig en heb bij Ovolg niets to beliênnen,
antwoordde Everard. Zoo het is om mij nieuwe folteringen to
doen ondergaan dat ik hierheen gevoerd werd, mag ik u
verzekeren dat gij u vergeersche moeite geeft.
1k kan niet tinders zeggen dan ik de eerste maal gezegcl heb,
ik ben vreemd aan de verschrikkelijke wandaad in ons huis gepleegd.
— Wie is dan de moordenaar ? vroeg Joris, zijn brandenden
blik op Everarcl vestigend.
— Ilierop kan ik niet antwoorden.
— En als 1k u nu eons verplichtte te antwoorden, grinnikte
Joris.
— Dat kunt gij, noel' wie het ook zij.
— Wij zullen dat afwachten, antwoordde de sombere man en
zijne stem klonk akelig dreigend. Gij vroegt zoo even waarom
gij hierheen gevoerd wordt. Ik wit die vraag thins beantwoorden. Gij werd van eel veranderd orndat cle,o;ene die gij eerst bewoondet moet vrij zijn.
— Ik begrijp u niet, zei Everard.
—'t Is nochtans gemakkelip genoeg om begrijpen, zei Joris, er
wordt binnen kort een niewe gevangene aangevoerd, iemand die
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gij van zeer nabij kent en, ging hij met een helschen spotlach
voort, nog wel iemand die u zeer na aan het harte ligt.
— Roze Kate ! riep Everard getergd neen dat is onmogelijk ! waaroth zoudt gij een tweede onschuldig slachtoffer in den
kerker werpen.
— Om de waarheid te kennen, antwoordde Joris.
— Zij kan u evenmin de waarheid zeggen als ik, hernam
Everard, zij weet niets van de verschrikkelijke moord.
— Wellicht zal zij zoo koppig niet zijn als gij, hernam Joris,
zonder op het gezegde van Everard acht te slaan. Overigens vrouwen zijn Diet altijd zoo gehard tegen de pijnbank als de mannen.
— Gij zijt een afgrijzelijke schurk, een ellendige lafaard, riep
Everard zijn vervolger na, doch Joris had reeds de deur dicht
gesloten en de gevangene hoorde a l leen nog het geluid der stappen
die weldra uitstierven.
Everard bleef met zijne machtelooze wanhoop alleen.
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eruimen tijd zat de ongelukkige jongeling met het hoofd
in de handen, verzonken in smartelijk gepeins.
Wanncer hij het hoofd oprielitte, ontmoette zijn blik
niets anders dan den vaal witten, ringsomloopenden
muur, door geen enkel hock gebroken, door niets
anders begrensd dan door het rondo overwelfsel.
Het was hem to moede als draaide de eel met ongeloofelijke
snelheid en eon gevoel van eindeloozen diepen weemoed overmeesterde hem.
Tot nu toe had hij alle folteringen moedig verdragen.
De liefde, (lit heilig voedsel voor hart en ziel, had hem gesteund en gesterkt, had hem ondanks zijne lichamelOke smarten,
op de been gehouden. De liefde voor Roze Kate gaf hem de
noodige kracht en mood alles to verdragen, in de zoete hoop
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dat de goede God op het laatste .00genblik de waarheid zou
doen uitstralen, zonder dat hij zelf de aanklager zijner broeders
worden moest.
En, daar degenen die beminnen nooit verzaken kunnen aan de
hoop zich eenmaal weer te zien, scheen het voor Everard eene
zekere zaak dat alles nog ten Neste keeren zou zoolang Roze
Kate in leven was.
Doch daar werd heel (lie hoop nu in eens vernietiga.
Roze Kate aangehouden, in de gevangenis !
Dat was erger dan de dood
Doch wie weet ! Misschien had- die akelige man de waarheid
niet gezegd, enkel gelogen om zijn slach.toffer nog meer te kwellen door de martelende gedachte dat zijne bruid voortaan insgelijks de folteringen van den kerker te verduren had.
Ja, dat moest zoo zijn. Waarom inderdaad zou Roze Kate aangehouden zijn ? Wat kon er dan tern haar aangevoerd wor
den.
En toch, het gerecht had eene onbegrensde, eene vreeselijke
macht, die zich over alien uitstrekte.
Waarom zou zij een zwak, hulpeloos, van alien verlaten meisje ontzien ?
Dergelijke sombere gedachten hielden Everard in eene voortdurende zwaarmoedige stemming en eerst Coen de avondschemering het pijnlijke licht verdreef dat loodrecht door de kleine
zolderopening in de cel vi gil, kwam er een weinig bedaardheid
in zijn vreeselijk gefolterd hart.
Eindelijk was het volslagen duister, en het was voor Everard
eene groote verlichting van het kwellende uitzicht op den eeuwig
draaienden ringmuur verlost te zijn.
Eensklaps werd zijn oor getroffen door een gerecht bij de deur.
Hij luisterde met gespannen aandacht.
Er was niet to twijfelen.
Een sleutel word in het slot ge stoken . Zware grendels schoof
men weg, en welara werd 'de deur geopend.
— Everard ! riep eene stern die den gevangene bekend voorkwam.
— Wie roept mij ? vroeg de aangesprokene.
— Ik ben verheugd u hier to vinden, antwoordde de binnentredene, terwijl hij de deur achter zich in 't slot bracht, ik vreesde dat men u nog niet van eel veranderd zou hebben.
— Zijt gij het waarlijk Ifeintje ? vroe3i Everard, geweld doende om in het donker zijn bezoeker to herkennen.

TREURSPEL DER SMEDEN

833

— Ja, ik, Heintje Wimpelo, gerechtsdienaar en muziekant,
gewonnen en geboren in Auderghem, tweede zoon van... Maar geen
gekheid thans, zoo onderbrak zich de lustige gevangenbewaker,
wij moeten heel ernstig samen spreken.
— 0, wat hen ik u dankbaar voor dit bezoek, zei Everard,
die in de duisternis de hand van Heintje zocht en dezelve hartelijk in de zijne drukte, nooit nog voelde ik mij zoo ongelukkig
en zoo verlaten als dozen avond.
— En gij zult wel gedacht hebben dat ik u vergeten had, is
1 niet, kameraad ? Ja, zoo zijn die jonge menschen van onzen
tijd. Dadelijk mismoedig, dadelijk den kop tusschen de beenen.
Maar Heintje Wimpelo dat is er een van cone andere specie !
Die laat zich zoo gauw niet uit zijn lood slaan en als die lets
vast heeft dan houdt hij het.
Het was blijkbaar dat het goecle Heintje zoo vroolijk poogde
te schijnen als mogelijk was, ten einde Everard zedelijker wijze wat op to beuren.
— Heintje, ze hebben mij dezen namiddag naar de ronde
orenkomer gebracht, is dat om mij krankzinnig to doen worden ?
vroeg Everard.
— Krankzinnig, krankzinnig, poogde Heintje to lachen, integendeel kameraad, 't gebeurde om eene gansche andere redo.
_ ' — Toch om geen goede, zuchtte Everard , daarvan ben ik
overtuigd. Deze eel zal mij dooden ! nauw lucht genoeg om niet
to stikken ! geen drie stappen to kunnen doen zonder met het
hoofd legen dezen ceuwig draaienden mum- to botsen.
Mijn hoofd draait ik ben duizelig, als werde ik door eene
helsche macht in de lucht gezwierd. ...... Ik sluit de oogen om aan
die ijselijke marteling to ontsnappen, en tool' voel ik mij steeds
in wilden warreldans medegevoerd.
Het is, girig Everard voort, alsof de vloer onder mijne voeten werde wcggerukt en ik in de ruimte geslingerd word met
bovennatuurlijk geweld. Nergens eea hook om mij vast te klemmen, altijd en immer died rondloopenben eindeloozen muur !.....
Een akelig, dommelend gegons maakt mij wanhopig en belet
mij to slapen, ja ik lierhaal het, moot ik aeht dagen in doze
vermaledijde eel doorbrengen dan ben ik waanzinnig !
De uitdrukking van Everard 's gelaat ! zijne heftige opge wondenheid verontrustten Heintje Wimpelo.
Het verblijr in doze eel moest inderdaad afgrijselijk werken op
het zerfuwstelsel der gevangenen, wiji het Everard, die tot nu toe
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zulke ongehoorde blijken van moed en zielskracht gegeven had , .
nu slechts een halven dag verblijf tot radeloosheid scheen te
hebben gebracht.
Het brave Heintje had op dit oogenblik een gevoel dat sterk
op gewetens roering geleek !
Inderdaad, hij zelf was de bewerker deter verankring in den
toest dan van Everard geweest.
Op zijn aandringen bij den griffier der rechtbank, was deze
er toe overgegaan den « moedermoordenaar » naar de ronde
torenkamer te zenden.
Heintje had den griffier namelijk . in 't oor gehlazen dat de
gevangene daar tot inkeer en tot andere gedachten komen
Z011

Pijnbank, noch folteringen hebben jets nuttigs op hem
uitgewerkt, zeide Heintje, loch ik ben overtuigd dat een verblijf van enkele dagen in de torenkamer voldoende zijn zal om
hem mak te maken als het zachtste lammeken.
De griffier vond het gedacht van Heintje, Wimpelo aarstdom
en te gek om eraan te denken, antlers zou hij griffier, dat immers al lang beproefd hebben.
Dat antwoordde hij toen Heintje hem de eerste maal over de
torenkamer gesproken had.
Maar niet zoodra echter had Heintje zijn studeervertrek verla.
fen of de griffier sloeg zich met de vlakke hand voor het voorhoofd en riep :
Die domme kwant van een gevangenbewaker heeft gelijk !
Dat ik daar ook niet eerder aan dacht !
Morgen stel ik aan de rechtbank voor Everard Dirix naar de
torenkamer over te brengen. Ik wil niet dat de eer, den moedermoordenaar tot bekentenis gebracht te hebben, aan een ander
zou gegeven worden.
Mij komt die eer toe !
En inderdaad, toen hij het voorstel aan de rechtbank voorlegde
werd het dadelijk onder de grootste bijvalsbetuiging aangenomen,
en 's anderdaags reeds werd Everard door Joris uit zijne eel gehaald en naar de torenkamer gebracht.
En dat had Heintje Winpelo bewerkt.
Waarom ?
Was hij ook dan een valschaard ?
Neen. Hij wilde Everard uit de gevangenis doen ontsnappen en
om dat plan te kunnen uitvoeren was de ronde torenkarrier veel
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beter gelegen dan de eel waarin hij tot nu toe gevangen had
gezeten.
Daar hij aan den toestand voor het oogenblik niets verhelpen
kon, en hij Everard met geen hoop Wilde verblijden die missehien
nog verijdeld kon worden, besloot Heintje Wimpelo niet te spreken over het plan van ontvluchting. Hij trachtte alleen den moed
van Everard op to beuren.
— Geduld vriend, geduld en vertrouwen. Deze toestand zal
veranderen, ja, er zal een einde aan komen.
— Helaas ! zuchtte Everard, als dat niet heel spoedig gebeurt,
vrees ik dat het onnoodig zijn zal.
— Ili zal u zeer dikwijls komen bezoeken.
— Is het waar ? vroeg Everard eensklaps, dat Roze Kate is
aangehouden ?
— Wie zegt dat ? vroeg Heintje op zijne beurt hevig verwonderd.
— Is het waar ? herhaalde Everard hijgend.
— Het is niet waar, zei Heintje, Roze Kate is op vrije voeten en vol hoop.
— God zij dank ! nu wil ik alles verdragen, riep Everard opgetogen.
— Maar zeg mij eens wie u meldde dat Roze Kate zou aangehouden zijn, drong Heintje Wimpelo aan.
— 't Was die sombere man in monnikspij die mij hierheen
bracht, zei Everard. Hij sehijnt mij een valschaard en een nijdig
mensch. Waarom vindt hij zijn genoegen in mij to martelen ?
Vergeefs vraag ik mij zulks at' want nooit misdeed ik hem
lets.
— Joris . . . . . mompelde Heintje, ik dacht het reeds
— Weet gij wat hij in het schild voert ? vroeg Everard verder. 1k vreesde eerst dat hij het inzicht had mij andermaal op
de pijnbank te doen leggen.
— Gij hebt toch mijne aanbevelingen niet in den wind geslagen, vroeg Heintje Wimpelo haastig, en u gehoudan alsof uwe
wonden u nog pijn deden.
— Ili deed mij hierheen dragen, zei Everard.
— Wel. loud u kloek, binnen eenige dagen zal ik u wellicht
eene goede tijding hebben aan to kondigen.
— Mag ik eindelijk dan toch niet weten wat men met mij
vobr heeft ?
— Hebt nog eenige dagen geduld.
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— Geduld Heintje, heb ik genoeg, en moed en kraclit ook nu
ik maar weet dat Roze Kate niet verontrust wordt. Doch zal ik
kunnen weérstaan aan het verblijf in deze akelige eel ?
Weet gij of het mogelijk zijn zal het pier Lang uit te houden
zonder krankzinnig te worden ? Ik span alle geesteskrachten in
en ik stel mij te weer om den invloed te ontgaan die het verblijf in dit akelig hok op mij uitoefent.
— Houd u kloek, herhaalde Heintje Wimpelo met nadruk. Ik
verzeker u dat er spoedig verandering komen zal in uwen
pijnlijken toestand.
— Helaas ! zuclitte Everard, in mijne onschuldige gevangenzitting heb ik veel en ling nagedacht en ik ben telkens tot het
besluit gekomen dat het einde van dit alles nieuwe foltering en
eindelijk het schavot zijn zal.
— Neen, zei Heintje Wimpelo met nadruk, geloof dat niet,
al hebt gij geen vertrouwen in mij ?
—Blindelings vertrouw ik in u, zei Everard, doch wat vermoogt gij tegen mijne vreemde vijanden ?
— 1k zeg u dat er verandering komen zal, uwe vereende
vijanden zullen eerlang aardjge gezichten trekken, lachte Heintje
meer kan ik u vandaag daarover niet zeggen, doch geloof mij
houd moed en laat u door niets ter neer slaan.
- Als ik maar weet dat Roze Kate geene gevaren dreigen
ben ik tot alle zelfoppofferingen bereid, zei Everard. Gaarne wil ik
alle tormenten verdragen zoolang het edele meisje niet verontrust wordt. Doch gij verbergt mij lets Heintje. Ik ben overtuigd
dat zij voetstappen aanwendt om mijne invrijheidsstelling te be=
werken. Zulks kan haar de grootste moeilijklieden op den hals
halen en vroeg of laat zal zij Loch in de handen onzer vervolgers vallen.
Ik bid er u om, Heintje, ik bezweer u„ ga en zeg aan Roze
Kate dat zij die pogingen stake, ze zijn overigens volkomen
vruchteloos, want wat vermag eene arme wees bij het machtige
Zeg, Heintje, wilt ge dat voor mij doen, wilt ge mij belooven
dat gij alles in 't werk zult stellen om haar te overtuigen dat
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zij zich, zonder nut aan de ergste gevaren blootstelt ?
Heintje Wimpelo beantwoordde de vraag van Everard niet.
- Alles wat In uw belang is, dat zal gedaan worden, daarop
geeft u Heintje zijn woord. Wees intusschen onbekommerd alles
gaat tot nu toe naar wensch, machtige personen trekken zich
uwe zaak aan, en met Gods hulp hoop 1k, zult gij niet lang
moor uw onverdiend lot hoeven to dragon.
— Machtige personen, vroeg Everard, ik weet niet welke machtige personen zich om eenvoudige boeren zouden bekommeren.
zeg, herhaalde Heintje. Maar
— En toch is het zoo gelijk ik
nu vraag ook niet verder vandaag.
Wat er ook gebeure, houd mood ! Wellicht kom ik morgen bij
't krieken van den dag terug. Tracht wat to slapen en smock
God dat hij onze pogingen ondersteune.
Heintje Wimpelo drukte hierop zijn beschermling de hand en
verliet daarna haastig de rondo torEnkamer.
Een zonderling gevoel maakte zich van Everard meester toen
hij weder alleen was in zijne eel.
Smeek God dat hij onze pogingen ondersteune had Heintje
Wimpelo gezegd, wat beteekende dat ?
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e naclitelij ke tcelit van luitenant Berkel met zijne
manschappen was vruchteloos geweest.
Do spitsboeven sehenen de politie nogmaals te slim
geweest to zijn en de geheimzinnige brief, onder den
,-] stool in de Stoofstraat gevonden, bleek Diets anders te
zijn geweest dan eon valstrik om de mannen der wet uit de
buurt weg to krijgen.
Goliath was bij het St Jansplein door den luitenant als schildwacht met twee dienaars achier gebleven, doch Berkel verwachtte zich aan geringen uitslag wegens die voorzorg.
Peinzend stapte hij met zijne mannen door de Spoormakersstraat
toen zijne aandacht eensklaps getrokken word door cone zwarte
gestalte die zich tegen de huizen zocht onzichtbaar to maken aan
de naderende wacht.
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— Dat schijnt mij een gebuur die zich niet gaarne aan 't licht
bloothtelt, mompelde Berkel in zich zelven. Zou dat misschien een
der bende zijn ? Voor zoo dom echter, dat zij de politie in 't gemoed zouden loopen, houd ik ze niet.
— Halt kommandandeerde hij eensklaps met luidere stem.
Zijne mannen, die Diets bemerkt hadden, bleven staan.
De groep beyond zich op dit oogenblik vlak over een hoog gebouw met breede koetspoort waarboven een L. V. Beeld stond.
Eene kleine brandende lantaarn hing voor het beeld en verlichtte flauwtjes een deel der enge straat.
De poort zelve echter was, wegens den uitsprong van het voetstuk van het beeld, in de voile schaduw.
't Was tegen die poort dat de zwarte gestalte stond, voor de
mannen der politic onzichtbaar.
De luitenant echter ging zoo dicht bij de poort staan als mogelijk was, zonder nochtans te laten merken dat hij iets van
de legenwoordigheid van den vreemdeling vermoedde.
Deze laatste kon den luitenant die juist in het voile licht der
lantaarn stond, van het hoof(' tot de voeten opnemen, en eene
hevige rilling deed zijne hooge gestalte beven toen hij de stein
van den aanvoerder lioorde die tot zone manschappen zeide :
— Wij zullen deze straat nog eens zorgvuldig doorzoeken,
wie weet of wij bier geen der spitsboeven vinden die wij den
bg anschen avond vruchteloos zochten.
De luitenant had men opzet luide gesproken opdat de vreemde geen woord verliezen zou.
Het nitwerksel z:jner woordeii was inderilaal veel verrassender dan 11.j zelf verwacht had.
De vreemdeling namelijk trap uit zjn schuilhoek tot groote
verbazing der- manschappen, en sprak op een toon die Berkel
op zijne beurt van ontroering sidderen Glee I
-- Een spitsboef ben ik niet. Doch indien ilk het ben died gij
zoel.t wil 1k u gaarne vergezellen en uw gevaugenc zijn.
Men begrijpt w elke indruk die zonderlinge w oorden op de
polietiedienaars to weeg brachten.
De luitenant zelf was het meeste verrast naar het screen,
want gedurende eene wijl ston f l h j sprakeloos den vreemileling
aan te zien zon d er een woord nit to brongen.
— Wie zijt gij? vroeg li.ii eindelijk werbtuigelijk, en `vat doet
gij bier ?
— Dat zijn twee vragen, sprak de vreemde lachend, die ik
in de hoofdwacht beantwoorden zal,
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Ik ben uw gevangene en zal u volgen waarheen gij mij voeren
wilt.
Een zonderlinge tweestrijd ontstond in Berkel's hart.
Gevoel van plicht en gevoel van vriendscnap bestreden elkander
met hevige hardnekkigheid. Het hoofd van den man die daar
voor hem stond was op prijs gesteld.
Sedert twee dagen waren de ruiters der maróchaussk uitgezonden om hem op te zoeken, en nu stond hij daar en gaf zich
vrijwillig gevangen. Wist hij dan niet wat hem van wege den
graaf van Oudburg, die hem deed vogelvrij verldaren te wachten
stond ?
Hield hem de luitenant aan, dan was hij verloren ! Liet hij
hem vrij — Koenraad Fatner die daar voor hem stond was zijn
hartsvriend — dan pleegde hij eene daad in tegenstrijd met
zijn begrip van eer. Koenraad Fartner, die was het inderdaad,
scheen te gissen wat er in het hart van zijn vriend omging.
— Ware het niet beter, dat wij naar uw bureel gingen en
gij mij daar in verhoor naamt, zei 110 zich tot den luitenant
wendend, ik kon u wellicht inlichtingen geven die u op het spoor
der spitsboeven brengen die gij tot nu toe vruchteloos gezocht
hebt.
— Volg ons dan, zei de luitenant. Terzelfder tijd fluisterde
hij een zijner manners in 't oor
— Houd den kerel scherp in 't oog ik geloof dat het een van
de bende is die voor geld zijne makkers verkkliken wil, loch ik
betrouw hem niet verder dan ik hem zie.
Dit werd natuurlOk alleen gezegd om bij de manschappen alien argwaan te verdrijven.
Berkel en Fartner stapten vooraan, gevolgd door de wetsdienaars die geheimzinnig onder elkander fluisterden over het geval van dozen gevangene, die zich vrijwillig in 'de handen der
politie overleverde !
Dat was inderdaad een feit, dat zich niet dikwijls voordeed.
Weldra kwam men onder het stadlluis en de luitenant liet den
vreemde voor zich door in de groote wachtkamer treden.
De van dienst zijnee wachten keken nauwelijks naar den vreemde, die door den lucent dadelijk in dezes vertrek gevoerd werdt.
Iii
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VIJF-EN-ZESTIGSTE-IIOOFDSTUK

Eene Iaatste Telt/tinhopige poging

one inaand is voorbij gegaan sedert de gebeurienis
in t' vorige hooftstuk verhaald. De ontknooping van
den geheimzinigen samenhang der omstandigheden,
waarin de verchillende hoofdpersonen van dit verhaal
betrokken zijn, was nakend.
De pogingen, tot Everard 's bevrijding in werk gesteld, zijn
verijdeld geworden orn reden, die de lezers in 't verloop van het
verhaal zullen leeren kennen.
Thans verplaatsen wij ons andermaal Haar de smidse van de
Dirixen.
Jacob en Simon zijn aCwezig, ter wip Wanders en twee smids-

knechten bij de lange werkbank staan to arbeiden, of althans
trachten te arbeiden.
Dadelijk inderdaad was het hun aan te zien dat er iets haperde en dat het werk niet vlotten wade.
Walkiers stolid g&laehtenvol te hameren, ter wiji de eerste der
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knechts met loomheid de vij1 hanteerd[ en de tweede reeds
sedert meer dan een uur aan 't Doren is y onder dat zijn work
een haarbreed vordert.
Het duurt niet lang, of alle drie zijn in treurigc gedachten
weggezonken.
- Daar staan, wij nu alle drie aan peinzen, zegt \Valkiers vol
moedeloosheid.
— Ik, zegt de eerste knecht, ik marl niet werken vandaag.
— En ik evenmin, voegt do tweede daarbij.
- 1k wed, zegt \Valkiers, dat, wij alien aan het zelfile denken.
- Dat kale wel zijn, zegt do eerste knecht.
- Aan de strafuitvoering van binnen zes dagen zegt, Walkiers,
daaraan denk ik, en gij ooh.
- Ja ! roepen de twee knechten daaraan is het dat wij dachten 't is ooh zoo verschrikkelijk !
- Verschrikkelijk, inderdaad, zegt Walkiers was de uitspraak
van het voimis.
- Eerst de rechterhand afkappen en daarna Everard - levend
radbraken.
- Afschuwelijk ! roept de eerste knecht.
- Barbaarsch zegt de tweede, en dat aan Everard !
riep Walkiers
— Everard is onschuldig, hij is onschuldig
onstuimig
Wie Cornelia vermoordde is een vreeselijk geheim, maar Everard was het niet, daarop stock ik mijn arm in 't vuur.
Neen, 't was zulk een goede jongen, zuchtte de eerste
maar helaas ! wat is eraan to doen ? Everard zal sterven....
zal niet riep Wan.iers vol drift, hij zal
De twee werkgezellen zagen hem vragend aan.
- Wie zou dat kunnen beletten vroeg de eerste, hij is immers volgens de wet gevonnis
- Ja, 'volgens de wet, maar niet volgens de rechtvaardigheid en toen de rechter met zijne slependo neusstem zei : Gezien het ongehoorde, het buitengewon6 der misdaad, en opdat justitie geschiede, tot stichting van duizenclen, zal de wethouding
van Brussel verzocht worden zich met de strafuitvoering to gelasten, en zal doze aldus in Brussel plaats grijpen toen, jongens, toen had ik de zeven sehepenen, en Amman, en .voorzitter erbij, een na een kunnen den kop inslaan
Terwijl hij sprak had Walkiers zich meer en meer opgewonden.
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Een zwaren voorhamer, die naast hem stond, had hij gegrepen en zwaaide lien met forsigen arm door de lucht als hadde
hij de mannen der wet voor zich gehad.
Jacob, die joist in de sniidsc trad zag hem van verre en sidderend Meet hij staan.
— Die Walkiers is een woedende slier die ons in nesten brengon Gelukki9lijk zal dat na de strafuitvoering anders word
Het is tijd dat er een einde aan kome, bromde hij verder ;
-want er liegonnen allerhande gerachten de ronde to doen.
ze wilden den schijnheiligen droomer doen ontvluchten,
n tar het scilint ! En die nude gekkin uit de \Volfstraat, die
kwezel, moet zich ook Log met de zaak bemwien, the hair niet
a ingiaat...
Maar, wij zijn er ook nog, ha ha !
— En hebben ze Everard nu naar Brussel overgebracht ? vroeg
de eerste smidsknecht.
Walkiers Lnikte bevestigend.
Pan zwegen alien weer cene geruime poor, fcrwiil Jacob, achtor do pij lers der < travalje » verscholen, den hats relate om geen
woord to Yerliezen van hotgeen in de smidse gesproken word.
Walkiors na, cenige oogenblikken, ze hebben EA orBrussel
gebracht omdat zij vreesden dat iii Tervuren
.
rani Lam
niet « zeker » genceg as. De beulen wilde het niet dat hun slachtoffor aan hunnewraak zuc!it, aan hnnnen blocddorst zoude .onsnappen.
Wat In )et,',ifi do echte moordenaars thans in hunne vuist lachen !
\Vat nioeten zij vcrheugd zijn dat eon onsehuldige weidra de
schuld betalen zal die op hunne Yermaledijde hoiden tereclit
incest ko:nen Gol is rechtvaardig, en vroeg of mat zal
hij de booswichten treffen.
Ja, dat zal, beaamde de eerste smidsknecht,
't Is hier zoo donker, zoo somber mistroostig, sedert Everard
weg is.
— Akeliger dan ooit, antwoordde zijn makker, werken staat
mij tegen.
— En mij ook, zei de eerste.
— De « kop » geraakt hier vo1 donker jets, sprak Walkiers
en
zoo dat men hier werkt klonk eensklaps de barsche
=
stem van Jacob die vooruit trad.
Daar staan babbelen en malkaniler opmaken
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Ha ' ha, grinnikte hij, zich tot den eersten smidsknecht wendend,
het werken steekt u tegen hier. Gij kunt het niet meer volhouclpn hier en wilt er van door trekken.
Welnu, trek er van door ? Liever vandaag dan morgen.
En gij ook ! Walkiers, trekt er van door.
Daar zijn nog smeden in de wereld !
Doch, eerst zult gij uw werk afmaken !
Aan 't werk, zeg ik u, en vlijtig wat.
Zonder een woord te spreken, het hoofd op de borst hangend,
gaan de knecliten weer zwijgend aan den arbeid.
-- Het staat u hier niet meer aan ; 't wordt hier te droef.....
Verlaat ons maar, slechte harten die ge zijt; 't is hier immers
to droef.... te somber.
Zegt, is dat mijne schuld ? Is het mijne schuld dat varier
stierf, dat moeder. . . . stierf ? — 't Was als brandde hem die laatste zin op de lippen.
De knechten bleven steeds zwijgend doorwerken.
Eene looden state drukte in de smidse.
Dan hernam Jacob weer met meer opgewondenheid :
— Is het mijne schuld dat Everard binnen kort zal..... sterven ?
Moet daarom niet meer gewerkt worden ? Moet het werk niet
af, en moeten wij al onze kalanten verliezen ?
't Werk geeft verstrooiing....
Ik zou ook willen werken.....
Maar..... wij zijn zoo ongelukkig....Nog niet ongelukkig genoeg zeker dat gij malkander nog moet opmaken en ophitsen
tegen ons, tegen Simon en tegen mij ?
Dat is de dankbaarheid die gij hebt voor degenen die u altijd werk en brood hebben verschaft.
Maar, gaat uwe gang maar, ruit u maar op en verzuimt uwe
pl ichten.
— Vergeet eater niet dat Jacob er ook nog is, tierde de
jonge smid luider en luider, terwijl hij zich met de vuist geweldig op de borst stoeg, Jacob, die wel zorgen zal dat alles
hier niet om zeep ga.
Onstuimig loopt hij over en weer door de smidse, doch weldra schijnt hij Loch een weinig te bedaren.
Eindelijk blijft hij staan en zegt schijnbaar heel kalm :
— 't Is drie ure. Gij moet alle drie naar de olieslagerij om iets
to herstellen aan de groote kampraders. Gij wist dat, Walkiers,
waarom zijt gij niet gegaan ?
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- Ik had het vergeten, zegt Walkiers
— Vergeten, vergeten, Mier mad nicts vergeten.
— lets alleen kon, noel' kan ik vergeten : dat men Everard,
uwen broeder, binnen enkele dagen te Brussel gaat .der Mood
brengen, en die gedachte verdringt elke andere, doet mij al het
overige vergeten...
— Kan ik het helpen, bruist Jacob andermaal op. Is het mijne schuld dat...... dat......
Walkiers noch de knechten luisteren verder naar hem. Zij hebben eenige handwerktuigen opgenomen, en verlaten de smidse.
- Walkiers, roept Jacob, konl eens even terog.
De meesterknecht keert zich om en kijkt Simon vragen'l aan.
Deze heeft zijne geldbcurs to voorschijn gehaalt en heeft (laaruit
eenige geldstukken genomen die hij Walkiers toercikt.
— Daar, zegt hij, gnat eerst' in De Wolf eon stoop bier drinken. Ik ben wat kort aangebonden en hob u wat driftig aangesproken. Het was zoo kwaad niet geilicend.
Walkiers neemt het geld en wenkt zijne twee makkers hem te
volgen.
Jacob blikt de Brie smeden grommelend na.
— Men moet den duivel een kaarsken weten te branden, zegt
hij die Walkiers zullen wij nog noodig hebben.
Vrienden kan ik missen, maar vijanden Got( !
Weer stapt 110 been en weer door de smidse.
't Zal nu weldra afgeloopen zijn — Own Dirix zei dat het
voor Dinsdag der aankaande week zijn zou — Nog vijf dagen
dus...... Waren die strafuitvoering al maar voorbij... Niet dat ik benauwd ben, neon dat niet, maar ik zal toch tevreden zijn als die boel
onder de voeten is......
Hij neemt een houtpriem, houdt hem in de vlam der vliepan
tot hij brandt , en steekt er het smidsvuur inee aan, en, gaat werktuigelijk, diep nadenkand vier, vijf maal aan den blaasbalg trekken.
Eerie poos lang, staat hij in de opflakkerende viam te starers.
Plots schiet hij op, als ontwaaktc hij uit een diepen droom.
Hij laat den blaasbalg los, en kijkt verbaasd het vuur aan.
— A sa ! roept hij dan eensklaps, wat sta ik hier te doers ?
Waar moot ik werken ?
Werken brengt verstrooiing, ja, maar peinzen « verstrooit
insgelijks.
Verlies ik den kop ?
Hola ! zoo niet.
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En, zich met de plate hand tegen het voorhoofd slaande gaat
hij voort.
— Hier, in clien kop ligt alles goed vast als ijzer. 't Is ook
noodig, want dat zou mij hier anders een levee geven.
Simon is te dom om den boel recht te houden.
Gelijk hij den naam van Simon uitsprak, zag men dezen als bij
tooverslag in den achter grond der smidse verschijnen. Doch is
dat Simon ?
Is dat de forsche Simon van vroeger, of is het zijn geest ?
Bleek en vervallen ziet hij er uit, en zijne oogen staan zoo
gevoelloos in zijn ontkleurd gelaat dat men zou wanen den blik
van een krankzinnige to zien.
Hij blijft staan en blikt naar zijn broeder die vol gepeinzen
tegen het aanbeeld leunt.
Doch, als voelde Jacob dat de koude, verwijtende blik van Simon op hem gevestigd is, keert hij zich weldra om.
Iiij heeft niets gehoord, niets vermoed van Simon binnenkomen, en toch wist hij dat hij daar was, omdat die strakke
oogen hem altijd en overal achtervolgèn.
En nu hij op zijne beurt Simon verwijtend aankijkt, slaat deze
toch de oogen niet neder, maar' houdt die halsstarig op zijn medeplichtige gevestigd.
— Zijt gij daar weer ? vroeg Jacob eindelijk barsch.
— Ja, antwoord de andere* somber, ik ben hier.
— Waarom gaat gij niet als elk ander mensch ?
' Waarom sluipt gij altijd zoo onhoorbaar rond als een.....
— Zeg het maar, grinnikte Simon, als een .... moordenaar.
— Zwijg, z wijg ! dreigde Jacob, of ik sla u de hersens in.
— Zwijg gij liever, als ge zoo voortgaat met brullen zal
weldra het heele dorp voor de smidse staan.
— Ik wil niet hebben dat gij altijd zoo onverwacht achter mij
staat als een _spook.
— Waarom spreekt gij mij altijd zoo ruw pn barsch aan ?
Dat deedt, gij vroeger nooit.
Waarom, vraagt gij, mij dunkt dat gij het zelf toch wel het best
weten zult.
—, Ik heb u nooit lets misdaan 'of miszegd.
— Neen, dat niet ; en, rechtuit gesproken, zou ik dat veel liever
hebben als altijd door uwe flauwigheden verveeld te
worden.
Uwe manieren steken mij tegen.
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- Mijne manieren ?
- Ja ja, begin maar weer niet te zaniken, ik heb er genoeg
van.
- Ik zal zwijgen,
zwijgt, verveelt ge mij
- 't Is het beste, maar zelfs als
Ik wordt er
als ge mij zoo stommelings stall aan te
zenuwachtig van.
— Ik kan 's nachts .niet slapen.
— Is dat nu eon antwoord ! Gij ziet hoe flauw: ge zijt altijd
onnoozelheden, zei Jacob hot.
— Ik kan 's nachts diet meer slapen, herhaalde Simon met
trage slepencle stem.
— Waarom niet ? snauwde Jacob ongedu-ldig, waarom slaapt
gij niet?
—
— Omdat men hem binnen ecnige dagen... onderbrak Jacob
zijn broèr, zeg, is het daarom
— 1k weet niet of het daarom is
— Het zou wat schoons zijn, inoest een mensch daarom zijnen
slaap laten
Wat gaat ons then fliere fluiter aan ? Ik haat hem ! Ik heb
hem altijd gehaat, nu nog moor dan vroeger.
De blik van Jacob schoot als 1 ware stralen van vurigen haat
terwijl hij die woorden speak.
- Ik, zei Simon, ik haat hem niet meer.
— Niet ?
- Neen, bevestigde Simon.
— Ha, zei Jacob, eerie lamp, puntige viji opaemenul, gij haat
hem niet meer ?
- Hij is ongelukkig genoeg, zei Simon.
— Is dat een verwijt
- 't Is zooals gij het nemen wilt, maar ik zeg u dat hij ongelukkig genoeg is door onze schuld,

— Zoudt gij liever in zijne plaats zijn ?
- Toen hij de laatste maal vOOr de rechters kwam, nadat ze
hem reeds gepijnigd en gefolterd hadden, bekende hij niet wie
het gedaan had.
— Omdat hij het niet wist.
— Hoe niet wist ? zag hij ons niet uit « hare » kamer snellen
men ? ja ik heb het gevoeld hier, in mijn hart, dat hij het
wist en Loch beschuldigde hij ons niet.
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— Spreek zoo laid niet zei Jacob, die rechts en links door de
smidse ging Zion of er niemand in de nabijheid was die hen
zou hebben kunnen beluisteren. Ilij zei niets, zoo ging hij na
zijn onderzoek voort, omdat het hem Loch tot niets zou gebaat
hebben. Niemand immers zou geloofd hebben wat hij van ons
zou hebben kunnen vertellen, neen, niemand en dat wilt hij ook
daarom zweeg hij.
wel
— Jacob, ik haat hem niet meer, zei Simon, zich voor het
eerst sedert het bedrijf van t schelmstuk tegen zijn broer durvende verzetten.
- Domkop, dubbele domkop die ge zijt, gromde Jacob. Hebt
gij vergeten hoe hij ons altijd het leven verguld heeft ? Hoe hij
ons gedurig met zijne fijne schijnheiligheid vervolgde en vernederde ?
Hij was in ons leven de wesp die ons voortdurend met haren
nijdigen angel stak. Hij was voor ons als een ongedierte.
En wat doet men met ongedierte ? Vernietigen Verpletteren
Ja, ging Jacob voort zich meer en meer opwindend, hij « moot »
ons gezien hebben ; hij heeft ons gezien, hij weet dat wij « het
gedaan hebben, » Daarom heb ik hem dadelijk den mond gestopt
Ik heb hem belet to spreken.
« Elk voor zich zelf in dit leven » Hoe zoudt gij dat nu willen
anders maken ?
Fedenk daarbij dat Dinsdag alles afgeloopen is, Dan is het uit
met zuchten en jammeren. Dan ook is de gansche erfenis aan ons.
Wij deelen met ons getwee....
Of, wilt gij misschien dat hij alles alleen erve ?
wat raast ge altegaar dooreen ? vroeg Simon zijn broèr
steeds met zijn ijskoude blikken aankijkend.
— Ik vraag u of gij liever zoudt hebben dat hij hier alleen
achterbleef en meester werd van de smidse, van de akkers, van
de weiden, van het vee, van Roze Kate....
- Zwijg, zwijg, riep Simon.
- Ja, ja, alles zal hem toebehooren ! ging Jacob voort, alles
kom wij zullen samen naar Brussel gaan en voor den » Hoofd
raad van Gerechte zullen wij verklaren dat zij gelijk hadden
die in de laatste weken beproefd hebben ons als de moordenaars
to doen aanhouden en to doen vonnissen. Wij zullen verklaren
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dat die ouile kwezel uit de Wolfstraat de waarheid zei then zij
u en mij als moedermoordenaar aanklaagde.
- Gij hoot het gedaan, ik niet.
— Ha. staat het spel nu zoo, zoudt gij mij alleen willen verklikken ?
— Ik heb niets gedaan, gij hebt haar gestoken.
Laffe hond die ge zijt, schreeuwde Jacob zich niet meer
kunnende bedwingen, gij hebt de deken weggenomen die hare
borst bedekte ; gij hebt geholpen, en gij zult gestraft worden
als ik. Of meent gij dat ik zoo dorri zou zijn als hij en zwijgen
\vat ik weet ?
Neen, kameraad, gij zult gepijnigd worden, op de folterbank
goleg,1 zoolang tot gij bekennen zult. Daarna zal men u vonnissen en tot de staaf der inoedermoordenaars verwijzen. Eerst uwe
rechterliand afkappen en daarna radbraken al uwe ledematen
6611 voor een stukken slaan, verpletteren met een ijzeren
staaf. Zeg, wilt ge dat ? Kom mee, kom, spoedig naar Brussel
naar den « Hoofdraad van Gerechte »
Hijgend staat Simon rond te blikken. en smeekend zegt hij
- Zwijg, Jacob, zwijg of ik verga van angst en ontzetting.
- Gij staat daar nu te •beven en te sidderen als een oud wijf.
Uw geest is zoo zwak als 't lichtje van die oliepan !
In uw vernepen schedel zit 't verstand van een domme
Bans !
Uw lijf is grooter dan het mijne, maar mijn kop heeft
gelukkiglijk de geestkracht die u ontbreekt.
We zijn tweelingbroeders, ja, maar de natuur schonk mij
toch de beste kracht.......
De twee broeders zien elkander donke y aan. Jacob wijkt
rechts naar de smidse. Simon, links.
Bij de deur blijft Simon staan en blikt somber naar zijn
broe4r om terwijl hij mompelt
- Ilij is de schuld van alles. Zonder hem ware zij niet
dood en zou Everard dinsdag niet.......
- Wat grommelt gij daar ? vraag Jacob.
Simon hijgde naar adem. 't Werd hem te benauwd binnen
de smidse.
— Wat zegt ge ? vroeg ik u, riep Jacob.
— Ik zeg dat ik vandaag niet work. 1k kan niet werken,
antwoordde Simon ontwijkend.
- Laat het dan staan, zei Jacob.
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— Ik ga naar 't bosch.
1k wil trachten een weinig te slapen.
Naar 1 bosch, spotte Jacob, en bijtend voegde hij erbij : Zie
maar dat gij Roze Kate niet ontmoet......
— Wat ?.. ..... .
— Dat gij Roze Kate niet ontmoet ; of denkt ge dat ik geen
oogen beb en niet zie dat gij haar altijd opzoekt........
— Dat is niet waar.
— Dat is ! Sedert ze den anderen gevonnisd hebben is ze vriendelijk geworden.
— Toch voor u niet.
— Neen, maar zooveel to vriendelijker voor U.
— 't Zijn uwe zaken niet.
— Wie weet ! ik wil echter geen ruzie maken op dit punt.
Aileen zeg ik dat gij u op de meisjes niet veel betrouwen
moogt. Vooral niet op Roze Kate. Voor de vierschaar meende
ik dat zij het besterven ging van angst en smart ! Nu heeft zij
hem reeds vergeten !
Ik zeg u dat de vrouwlie van- 't ras der kkten zijn.
— Everard is toch verloren voor haar, zei Simon, ondanks zich
zelven de verdediging van Roze Kate nemend.
-- Ja, het schijnt wel dat er voor hem geen kruid meer gewassen is..Ze heeft anders, naar het schijnt, geweld genoeg
gedaan om hem « los ›) te krijgen. 't Is gelukkig voor haar dat
er geene klare bewijzen zijn tegen haar, anders zou ik haar
leeren ons te willen aanklagen en te beproeven Everard te
doen ontvluchten.
— Heeft ze dat gedaan ?
— Dat heeft ze zeker.
— Ili geloof er niets van, ik zou het weten.
— Gij ? Gij met 11W ganzenverstand ! Aho, manneken, ik heb
(< compassie » met u. Gij jets merken van de fijne streken van
Roze Kate! 't l's al te dom! 't Bijzonderste is toch dat ale pogingen mislukt zijn en dat hij ons na Dinsclag niet meer in den
weg loopen zal. Dat weet Roze Kate zoo goed als wij en daarom
laat ze Everard nu schieten en loopt ze achter u.
—

011Z111.

-- Ja, onzin. Gij laat u door die meid bij den neus Leiden.
Ik zeg niet dat ze 't vrijen niet waard is. Dat niet, en 1k raad
u aan maar goed op haar te - passen,. want ik zou ook wel eens
goesting krijgen om er in te bijten.
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— Pas op, Jacob !
— Pas gij zelf liever op, gij zult er niet slecht om varen.
-- Ik ga slapen, zei Simon Dorsch, niet meer wetende hoe
antwoorden op de grove kwinkslagen van zijn broèr. '
— Pas maar op, want ik zou er ook wel eens willen in
bijten.
— Ili ga slapen, hernam Simon.
— Slapen, zei Jacob bits en dat in vollen dag. Hier diende
gewérla en niet geslapen.
— Ja dat weet ik ook, maar gij .zelf zoudt ook beter Moen te
werken in plaats van zoo rond te dwalen als eene ziel in
't vagevuur.
— Als eene ziel in 't vagevuur ?. ..... vroeg Jacob nijdig, wat
beteekent dat ?
— Ja, gij denkt misschien dat men het niet ziet ?
— Dat verbeeldt gij u, met uwen ganzenkop. , 1k ben wie ik
was ! , Gij zijt geen man, gij ! Gij zijt het nooit geweest !
Simon antwoordde niet, doch hij keek met zulke van haat
vlammende blikken naar zijn broeder, dat deze, ondanks al
zijne beweringen dat hij voor niets of voor niemand beefde, Loch
verschrikt zoude geweest zijn hadde hij dien blik bemerkt.
— Wee u ! wee u ! mompelde Simon, Coen hij bij de deur der
smidse nog een oogenblik bleef staan, zoo gij ooit ondervindt dat
ik wel een man ben.
Jacob hoorde het Diet.
Toen Simon de smidse verlaten had, slingerde Jacob de yip
weg die hij opgenomen had, en sprak op zijne beurt :
— Waarom zou ik werken als hij het niet doet, als hij achter
de meid heur rokken loopt ?
De zwakkeling verbleekt, hij is zoo mager als een grant ; hij
broeit onheil.
Ja, ja, dat nuchter kalf zal hier ongeluk drengen.
Elk van zijn blikken weegt op mij zoo zwaar als lood.
Waarom voel ik mij- zoo akelig telkens als die blik op mij
valt !
En dat gebeurt dikwijls ; die blik volgt mij overal.
Is er dan geen middel dien blik te ontwijken. Geen ? .....
Jacob verzonk in diep gepeins weg.
Gansch zijn gelaat trok samen, zijne lippen nepen zich op
elkander, zijn oog gloeide somber.
Akelige gedachten voerden hem door den kop, door dien kop
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waarin alles vast lag als ijzer en waar elk besluit eens genomen, zich onwrilibaar vastankerde tot het eindelijk uitgevoerd
worden zou.
En dat Jacob op dit oogenhliii eon besluit, een somber bes!nit
wellicht genomen had, dat wa3 dui clelijk to bemerke a1,au heel
zijn uitzicll t.
— Dc gansche c:Tetik voor ons twee...... kwam het geijnzend
over zijne lippen, en, op elk woord drukkend, herhaalde hij
o ns... twee .....
Er waren er
Weldra zullen er slechts nog twee zijn en... stierve or . nog
een dan bleef er een maar ( e en die kreeg dan de gansche
erfenis !
Waarom ldopt het nu weer zoo onrustig in mij ? Waarom
woelt het daarbinncn zoo wild
Zou 't waar zijn dat ik ben als eene ziel in het vagevuur ?
Wordt ik een zwakkeling even als Simon ?
Ik, Jacob, die V001' 'nets ducht of zwicht ?
Gekheid, gekheid, allemaal
!
1k wil ook vrijen tot tip veAl tijr... tot verg3On... tot belwelming
ja, dat is het-, nerja hart is onstunntg, niet mijn geese,
niet •mijn wil, niet mijn geweten ......
Geweten ! lleb ik een geweten Pestaat cr een ( Pewetm ?
leder voor zich, dat is mijnc spreuk.
Do mensch heeft maar C'a'n leven op doze wereld, en 't is een
gek die zich dat leven niet zoo gemakkeliik en aanLeP_aam
maakt als inogclijk.
En, waarac!itig, ik heb het middel bij do hand
mij nict
linger to verveelen...
ltoze Kate !
Ja, ja, aan mij Roze Kate, niet aan hem !
Zoo opgewonden was hij, dat hij niet eens bemerkte dat er
iemand in de smidse kwam.
Eerst toen 'Wanders bij de vijlbanli stond en daar aan de schroef
rammelde, schrikte Jacob op.
ITU zag Walkiers en Meek hem gramstorig aan.
— \Vat komt gij her doen ? vroeg hij barsch.
— Ik he') een gat in dit stuk ijzer to borers, zei de meesterknecht, een stuk ijzer thonend. Dat kan ili in de olieslagerij niet
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doen omdat ik er geen gereedschap heb ; ik had Beene boor meT
genomen.
— Zijt gij in den Wolf geweest ?
-- Ja.
— Is er yolk ?
— Niemand.
— Heeft de bans van niets gesproken I
— Geen woord.
Walkiers wilde aan 't -Wren gaan.
— 1k heb dorst, zei Jacob, ik ga, naafi (fen 1,1701 f cell glas
bier drinken ; 't zal mij opfrisschen. .
— Ja, 't is warm, zei Walkiers, zichinet de mouw over het
voorhoofd strijkend.
— Walkiers, gij begrijpt, hernam Jacob, Ill Simon noel' ik
op het werk gesteld zijn.
't Zal beteren als....
— Als ? ... vi oeg Walkiers hem scherp aanblikkend,
— Als de noodlottige (lag voorbij zijn zal.
----. De strafuitvoering ? vroeg Walkiers.
Jacob knikte bevestigend.
— Everard is toch onze brooder, zei hij daarna langzaam.
— Hij is nog niet dood ! sprak Walkiers tamelijL opgewonden.
— Wat bedoelt gij ? riep Jacob ,op eon Loon die veeleer • teleurstelling en angst, dan wel hoop-voile verwachting verraadde.
— Dat de beulen hem nog niet gedood hebbon, zei Walkiers, die Jacob in 't wit der oogen bleef aanzien.
— De strafuitvoering zal Dinsdag plaats hepben, zei Jacob, ik
zou niet weten door welke omstandigheid zij zou kunnen worden
verdaagd.
— Men kan zoo jets nooit weten, zei Walkiers. Er gebeuren
.
al meer zonderlinge dingen in de wereld.
— Ik begrijp waarachtig niet waarheen gij wilt. Gij spreekt
in raadsels, Walkiers.
— Ik spreek zooals ik kan, Jacob ; zou het u dan Been bo'enoegen doen zoo -de strafuitvoering werd uitgesteld of zelfs in 't
geheel niet plaats hadde ?
-- Bat heb ik niet gezegd, sprak Jacob norsch.
— Neen, gij zeidet zoo even zelfs het tegendeel Coen gij zeidet :
« Everard is toch onze broeder. >>
— Zeg rechtuit wat er moor op onze rekening is gebabbeld
geworden, stoof Jacob op; ik hoor er andermaal jets van, als er jets
aan den gang is in 't dorp.
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- Daar is hoegenaamd niets aan den gang, zei Walkiers, en
ik begrijp niet waarom gij telkens aan 't koken gnat als men
maar rept over (le 4( zaak.
Dat is immers toch natuurlijk. En vat ik wilde zeggen was
niets anders dan de uitdrukking van de hoop, dat de vrienden
van Everard, (len hoer pastoor vooraan, er in gelukken zullen
zijne Keizerlijke Iloogheid, hertog Frans Karel van Lorreinen
over to halen genade te schenken.
— Ha, hopen ze dat nog ! zei Jacob, vol geheimen angst.
— Men zou haast denken dat het ti hindert zulks te hooren,
zei Walkiers, dat verwondert mij,-Jacob.
- Gij .heht u over niets te verwonderen beet Jacob.
Walkiers haalde de schouders op.
Ilij was aan dergelijke uitvallen gewoon.
— Het is te zien dat gij van Everard veel houdt, zei hij na
een pool.
Jacob echter hoorde het niet meer. Hij had de smidse verlaten
en was op weg naar de Wolf.
Walkiers blikte hem na en in zijn oog kwam een zonderlinge
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Fen lieldlinittig meisje

auwelijks was Jacob den ' hoek der strait om, or

Katrien de koemeid die wellicht zijn vertrek nad
staan afspieden, kwam in de smidse geloopen.
Waarom deed Raze Kate mij van 't work roepen ?
vroeg Walkiers met gejaagde stem.
— 1k weet het niet, antwoordde Katrien. Zij zal het u zelf
zeggen.
Is zij weer zoo opgewonden ? vroeg Walkiers, zij zal er nog
iets van krijgen.
— Ja, ik ben bang met haar alleen to blijven, en 's nachts
moet ilz ,, nu bij haar slapen ! Zij heeft dat gevraagd op een Loon
zoo biddend, zoo smeekend, als hadde zij schrik Clat men haar
's nachts kwame vermoorden. Ik heb het toegestaan. Maar zij,
ze slaapt niet.
— 1Niet ?
_ Geen half uur op eon ganschen nacht.
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— Hoe weet gij dat ?
— Ik hoor haar altijd zuchten en als zij denkt dat ik in
slaap ben, dan hoor ik haar schreien, zachtekens, heel stil, en
als ik haar dan bezie, dan zie ik niet een traan op haar
gezicht : 't is of haar hart alleen schrijt en niet hare oogen.
En, in den dag, straks nog, ails ze denkt dat haar niemand gade
slaat, dan staat ze daar roerloos als een beeld, en ineens ziet
zij er dan zoo wreed uit !
0 Hemel ! Walkiers, ik vrees dat zij haar verstand verliest.....
Straks zei ze :
« Katrien, de ooren open, als gij om . hulp hoort roepen, schiet toe !
En dan legde zij zoo geheimzinnig den winger op den mond
als om te zeggen : Zwijgen ! « 0, ze is zoo zonderling, Walkiers.
- Inderdaad, antwoordde de knecht, maar zij zal toch niet
krankzinnig worden. Zij weet goed wat zij wil en doet.
\Tolg haar raad en doe wat zij u verzoekt.
Dat zal ik, Walkiers, want ik heb Roze Kate lief als ware het
mijn eigene zuster. En toch is er jets dat mij droefmaakt in haar.
Droef
— Ja, Walkiers, Roze is niet meer gelijk zij vroeger was voor
Everard.
Wat zegt ge, Katrien ?
1k zie wel dat zij verbleekt en vermagert, dat zij « uiteerb)
en haar hartebloed opknaagt omdat Everard ongelukkig is, Ik
weet dat zij 's nachts moor clan eens is weggegaan om voor zijne
bevrijding to werken, en samen hebben wij meer dan duizend
rozenkransen voor zijne verlossing gelezen, en toch.....
Tool" ? drong Walkiers aan, ten uiterste verwonderd over de
redeneering van de meld die hid niet voor zooveel opmerking had
vatbaar gemeend.
— Toch schijnt zij reeds eon oog op een ander te hebben !
Zie, nu is het Bruit, riep Katrien vuurrood wordend tot in haren
dikken hals.
-- Ik geloof, meisje, zei Walkiers stroel. dat gij niet recht bij
uw zinnen meer zijt. Gij verliest den kop.
- Ik zeg de waarheid.
Gij raaskalt.
— Dezen morgen nog heb ik 't gezien.
Wat gezien ?
- Dat Simon achter Roze Kate sloop.
A.11 55
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— Wat boor ik, riep Walkiers luidkeels lachend, zij zou.......
— Ja, ja, lack zooveel gij wilt, ik zeg u wat ik met eigen
oogen gezien heb. Roze Kate is niet ongenegen voor Simon, zij
knikt vriendelijk tegen hem, en toen ze over een paar dagen op
het neerhof achter de putkuip stonden en meenden dat hen
niemand gadesloeg, toen zag ih duidelijk van uit den koestal dat
Simon haar de hand gegrepen had en dat Roze Kate de hare
niet terugtrok.
Zaagt gij dat ? vroeg Walkiers, getroffen door den Loon van
verontwaardigde overtuiging waarop Katrien gesproken had.
— Ik zag het.
— Bedroogt gij u niet ?
— Ik zag ze beiden gelijk ik u thans voor mijn eigen oogen
zie. Waarom zou ik liegen ? Waarom zou ik mij bedrogen hebben?
— Daar is Roze Kate, sprak Walkiers fluisterend.
Verschrikt keek Katrien naar het binnenhof.
— Wat ziet zij er zonderling utt ! sprak Katrien ! Ik zeg het
nog : daar hapert lets met Roze.
— Slêchts half gekleed, en hoe hare wangen gloeien !
— Zoo is het elken nacht met haar. Zij heeft koortsen die
haar zullen doers sterven, zei Katrien ; ach wat is het toch ongelukkig hier te wonen.
— Wilt gij ons verlaten nu onze meesteresse in zulken toestand is, vroeg Walkiers.
— God beware mij ! Ik blijf hier tot , men mij zal zeggen op
een ander te gaan. En wat ik u over Roze Kate zeide was niet
slecht gemeend.
Ik begrijp niet wat er met Roze aan de hand is.
— Laat mij een oogenblik met haar alleen, zei Walkiers.
Katrien verliet de smidse ; voor de deur ging zij Roze Kate
voorbij zonder dat. deze haar scheen te zien.
— Walkiers, zei het meisje, toen zij in de smidse naast den
meesterknecht stond, gij zijt een braaf man. Gij hebt mij, van
toen ik nog een kind was altijd gaarne mogen lijden. Toen
ik grooter werd, hebt gij nooit gelijk de anderen mij voor heksenjong gescholden.......
Spreken wij daar niet over, smeekte Walkiers, wie het altijd
akelig te moede werd als hij aan den afgrijselijken brand der hut
dac1t.
— Gij hebt mij in de laatste tijden, ging Roze Kate voort,
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steeds trouw ter zijde gestaan als het gold Everard te bevrijden.
Helaas ! al onze pogingen werden verieideld en ik ben overtuigd
dat onze bemoeiing your gevolg hadden de strafuitvoerin g, te bespoedigen. En dat lieb ik bemerla ! Dat is mOne schuld
— Roze Kate, sprak \Valkiers, wat gij deedt, deedt bezield
met de edeliiioedigste inzichten. Bet is uwe Hoch onze schuld
dat lietgeen wij voor de bevrijding van Eveaard beproefden
geed beter uitslag had. Dat de strafuitvoering zou bespc.odigd
geworden ztejn dour uw optreden, gelooC ik niet, evenmin dat
de justitie noel' de 1,w soLen, die uwe geheime vijanden schijnen,
zouden
iets van onze pogingen tot Everard's
den.
Roze Kate schudde met het hoofd, zocdat de loshangende goly ende hai en, als eon sonibere mantel over hare half naakte
schouders
Zonder verder op Walkiers rode to antwoorden, sprak Roze
Kate eensklaps op ontstuiniig driftigen toon :
- Walkiers, gij moet mij helpers.......
— Dat weigerde ik immers nooit, antwoordde de knecht, waarom
vraagt gij mij dat nu zoo zonderling ?
moet....... herhaalde Roze Kate steeds meer en meer
opgewonden.
— Uwe wangen gloeien ; gij hcbt de koorts, kind.
- Ik ben gecn kind, riep het meisje, ik ben eene vrouw, eene
sterke, krachtige vrouw.
- \Vees balm, Roze Kate, woes bedaar.,er, gij hebi de koorls
- Walkiet s, Walkiers zie mij aan ! 1k ben mogelijk wat
koortsig. 't Is ook zoo warm, zou benauwd hier.... dock, mijn
kop is holder.
- Ik geloof u, zei \Valkiers, gij waart altijd een verstan'lig
meisje. Daarom deed het mij zoo pijn u driftig te zien.
- Verstandig zegt gij, Walkiers. Denkt gij ook 2. oo goed over
mijn hart als over mijn verstand ?
— Hoe meant ge dat, Roze ?
— Ben ik slecht ?
- Gij zijt voor mij het edelste en het reinste meisje dat ik
ken. Waarorn die vraag, Roze ?
- Zeg, Walkiers, ik Ireb noodig uit uwen mond de waarheid
te hooren :
Ben ik slecht, ziet gij enkel de schaduw van slechtheid in mij,
zeg het.....
— Al wat braaf is spreekt uit
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— Goddank ! dat gij mij zoo beoordeelt, riep Roze Kate, dan
durf ik mijn uiterste poging wagen om Everard te redden !
— Gij wordt weer opgewonden Roze Kate, ik zie u zoo niet
gaarne in dien toestand. Blijf kalm en spreek bedaarder.
— Kan ik bedaard zijn als ik jets ga doen waarvan alles afhangt, alles.
— Wat wilt gij dan doen Roze ?
— Jets dat « slecht » is.
— God barmhartig, zuchtte Walkiers, ik geloof dat zij krankzinnig
wordt!
— Dat slecht is ! riep hij luidop, daartoe zijt gij niet in staat !
— En toch wil ik het doen ! om een goed werk te verrichten, jets doen dat men « slecht » noemt.
AN het doel schoon is, en edel, en goed, kan de daad dan
leelijk zijn, Wakiers ?
— Ik geloof, neen, antwoordde Walkiers meer en meer verontrust over den toestand van opgewondenheid waarin het
meisje blijkbaar verkeerde.
-- Dagen en dagen heb ik nagedacht, geaarzeld. Daarna was
mijn besluit genomen, onwrikbaar, vast.
Ik zou het wagen !
En ik heb gehandeld!
Ik heb alle schaamte overwonnen, mijn hart geweld aangedaan , gehuicheld, gelogen....
Maar tot nu toe had ik de gelegenheid nog niet om mijn
slag te slaan. De smidse was nooit alleen.
Thans heb ik de kans klaar, zoo gij mij helpen wilt. Om u
dat te vragen deed ik u roepen. Wilt gij mij helpen ?
— Om Gods wil, zeg mij wat ik doen moet, sprak Walkiers.
— Ik alleen moet werkdadig handelen ! De nood is groot, is
ten top !
Geene schaamte meer !
Ik ben tot alles bereid !
Alles of niets !
Ik moet thans alles wagen, alles, alles !
Ik moet ! 1k moet !
— Ik begrijp niet, Roze Kate, wat gij bedoelt..... ik durf u
niet begaijpen, zei Walkiers ontroe'rd.
— Gij hoeft niet te begrijpen. Blijf enkel tronw aan Everard
en aan mij....

TREURSPEL DER SMEDEN

861

— Vraag, Roze, vraag mij al dat gij wilt. Voor Everard en
en voor u zal ik door een vuur gaan als het noodig is en gij het
verzoekt.
— Hoelang blijven de smidsknechten weg ?
— Tot dozen avond waarschijnlijk. Er is veel work in dd
olieslagerij.
— Gij moot niet moor terug gaan, gij. Blijf hier. Ik zal u
noodig hebben, misschien.
— Goed. Dan zal ik laten zeggen dat ik niet wel ben.
— Waar zijn de twee.....
— Simon is 't veld in.
— Ja, ja, die zag ik, maar Jacob ?
— Die zit in De Wolf.
— Goed. Wij moeten dus snel handelen. Hij kan alle oogenblikken terugkomen en dan moet het gewaagd worden....
— Gij wilt hem toch niet dooden ?
— Luister, Walkiers, bernam Roze Kate zonder op de vraag
van Walkiers to antwoorden, leg u op uw bed.
— God zij Everard genadig, zuchtte Roze Kate. Hij is onschuldig, even onschuldig als gij en ik. Ik wil ! Ik wil ! riep zij onstuiming en God zal maken dat ik zegepraal over het kwade.
Walkiers ! ach, Walkiers, op u alleen nog heb ik al mijne hoop
gesteld ! Gij zult Everard's onschuld helpen bewijzen, niet
waar ?
— Zeker zal ik doen al wat gij verlangt, doch wees zoo
gejaagd niet : gij beeft van de koorts, och arme.
— Geen gejammer, geen goklaag ! Krachtdadig moeten wij
blijven, krachtdadig moeten wij handelen!
— Welaan dan, zijt gerust, al begrijp ik u niet, al weet ik
niet recht wat gij wilt, toch zal ik doen wat gij verlangt !
Hierop verliet Walkiers de smidse en liet hij Roze Kate alleen.
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an Walkiers ben ik zeker. Ben ik ook zoo zeker van
mij zelf ?
Ja !
Ik moet en zal mijn plan doordrijven !
Hoe dichter de dag koail, ho5 ongeruster zij wor-

den !
Zij ! de moordenaars !
Ja, de moordenaars ! zij loopen gejaagd het huis uit en in :
pas zijn ze weg of ze komen er AATET1'.
Zij hebben schrik van den vollen dag, van het zonlicht!
Hun blik is zwa,rt geworden als de nacht, als hunne eigene zwarte ziel.
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Ja, zwart als de nacht is die ziele en ik lees er in als in een
boek.
Hun hart ligt daar voor mij open.
Niets is mij verborgen hunne geheimste gepeinzen zie ik daar.
Vol vervoering was Roze Kate recht gerezen en wees zij met
den vinger in de ruimte als lag daar inderdaad het hart der twee
moordenaars voor haar open en las zij er de bekentenis hunner
schuld in.
Zij verhief het hoofd en hare houding werd dreigend.
— 0 Jacob ! o Simon, riep zij met verontwaardiging, wat hebt
gij gedaan
Wee u! Wee !
- Everard's onschuld zal worden bewezen en gewroken
Roze Kate stapte over en weer door de smidse en blijft droomend
bij het aanbeeld staan.
Eene droeve, zacht weemoedige uitdrukking is over haar
gelaat gekomen en heeft de kwaadaardige uitdrukking van zoo
even doen verdwijnen.
Vol teederheid kwam een naam over hare lippen :
Everard ! lispelde zij, Everard Everard !
Thans denkt gij aan mij, ik voel het !
Everard, ik wit u redden !
Een dag nog, edn dag ! 6enige uren, Mnige minuten misschien,
en gij zijt gered !
Gered..... of verloren !
0, is dat mogelijk ?
Kan de onschuld, de goedheid zelve verloren gaan ?
En toch zei de waarzegster eens :
Op 't punt zijn van gered te worden, toch verloren gaan
Verloren.....
Uw bloed vloeiende..... uwe beenderen gebroken, verbrijzeld,
vermorzeld.
Kan dat ?
Neen, neen
1k wil niet ! Roze Kate, wil dat beletten.
Waar alien in hun edelmoedige pogingen mislukten om Everard te bevrijden, zal ik gelukken, omdat mijn betrouwen in
zijne onschuld, verduizendvoudigd is door mijne liefde !
Ja ik zal de redster van mijn Everard wezen !
Weg van mij, laatste schaamte die mij weerhield
Gij zijt verlamming, gij zijt lafheid !
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Weg met u, schaamte, weg met mij zelve !
Ik wil, ik moet alles ten beste geven, alles opofferen, alles,
alles !
0 Everard ik zal u redden !
lk zal !
Ili wil, ik wil !
Als uitgeput door die opbruising van gevoel, verviel Roze
Kate in eene soort van verdoovende mijmering, en zwarte gedachten kwamen weer haar hart bestormen.
En toch is he( mogelijk, zuchtte zij, dat de waarzegster
gelijk had, dat mijne krachten mij verraden, dat mijn wil
en mijne liefde machteloos blijken zullen.....
Wat dan ?
Wel, het lot heeft boslist, dan zal ik sterven denzelfden dag
als Everard !
Ili wil, ik kan zonder hem niet leven.
Neen, Everard, ik kom bij u, ik kom !
Tranen verstikten hare stem, en vloeiden gudsend over hare
blozende, gloeiende wangen.
Plots echter sprong zij andermaal recht, en de tranen snel
weg wisschend sprak ze :
— Ik wil niet schreien, ik wil niet dat men mij zie schreien.
Hier, zei ze, de hand op haar onstuimig kloppend hart drukkend, hier alleen mag het schreien.
Niemand mag het zien, niemand mag het hooren, ik alleen moat
het voelen, 's nachts als alien slapen. Dan versmoor ik mijne smart
in mijn zelve...... Doch dal is nu voorbij...... Ili wil niet meer
schreien, ik wil Everard vrij maken, vrij !
0 Heere, ga ik inderdaad slecht doen ?
Gij leest in mijn hart, o God, en doorgrondt mijne geheimste inzichten en gedachten.
Zijn die slecht ?
Ili doe het al uit liefde, en al wat liefde is, is reinheid, zei
Everard.
0 Heere ! Heere ga ik slecht doen ?
Eene lange poos stond zij daar, de blikken ten hemel geslagen.
Langzamerhand versomberde haar gelaat en Roze Kate zuchtte :
Niets komt mij versterken.
Zou de Hemel mijn gebed niet verhooren ?
Is het dan workelijk slecht wat ik doe ?

TREURSPEL DER SMEDEN

865

Heere, Heere ! zult gij mij verlaten ? Mij niet steunen ?
Ik sta hier arme wees, gansch alleen !
Gansch alleen ! herhaalde zij hartstochtelijk.
En toch wil ik het doen !
Ili wil het doen om der liefde van Everard.
Of moet ik hem onschuldig laten ter dood brengen ?
Dat zal niet !
Dat zal niet, al werde ik van Hemel en aarde verlaten, al
was het slecht wat ik doen wil, al moest ik erom verloren gaan,
ter helle varen, veracht, vermaledijd door Everard zelven ! Ik wil
het, ik wil !
Vol vervoering had zij eenen hamer gegrepen en, eene uitdagende houding aannemende, sloeg zij met kracht op het aambeeld als wilde zij Everard 's vijanden verpletteren.
Weidra echter kwam zij weer tot bezinning, en haar gelaat
word ontspannen.
Naderende voetstappen deden haar eensklaps ontstellen.
— Lou men mij soms ook beluisterd hebben, mompelde zij ?
Neon, spak zij na eene pool voort, het is een der twee « wolven » die to huis komt.
Nietss mogen zij merken, mijne rol moot ik kaim blijven doorspelen.
Daarom ben ik hier. Daarom deed ik Walkiers uit de herberg
hierhaen roepen.
Zij hielt steeds nog den hamer in de hand.
Zij omknelt hem koortsachtig, doch zij bedwingt zich en zachtjes laat zij hem nu op het klokklankzuivere aambeeld vallen terwiji zij zingt :
DMr komt hij met zijn stok !
Een ure slaat de klok !
En hij doet zijn eerste rondo !
En zijn handjes gingen
Tik tik tik
En zijn voetjes gingen
Tak tak tak
Het was een man van jaren
Maar hij die was krank !
Terwijl zij de laatste verzen tong was Jacob in de smidse getreden.
Zijn somber, angstaanjagend gelaat verhelderde, toen h ji , bij
de deur der smidse even staan blijvend, Roze Kate bij het aambeeld bemerkte.
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Zachtjes was hij nailer getreden, binnensmonds monpelend :
Daar staat zij nu aan 't zingen....
Ik zei het reeds, de vrouwen zijn als katten, vaischer nog.
— EL Roze, riep hij eensklaps, staat gij hier zoo alleen ?
Hoe kwaamt gij in de smidse ?
— Wel door de deur, lachte Roze, dat is me nu ook eene
vraag. Maar gekheid ter zijde ; iii hoorde niemand in de smidse, en ik Rwam Bens zien waar al ons yolk naartoe was.
— Ze zijn naar de olieslagerij, Roze, waar jets aan het groote
kamprad te herstellen is.
— Ah, zoo, zei Roze gansch onverschillig.
- – Gij stond hier te zingen, Roze Kate.
— Te zingen, wel neen, Jacob, ik neuriede een liedje. NeuHen is niet zingen.
— Nu zingen zou ook niet passen Roze Kate, binnen twee
dagen .....
— Wat ?
— Dinsdag, eilaas wordt.....
— Dat is waar, ik dacht er niet aan.
In gedachten verzonken, draait Roze Kate een vijlstok op
en neer.
Het bruist in haar binnenste, loch zij bedwingt zich. Zij meet
kalm blijven.
— Hoe komt het, vroeg Jacob, dat gij hem sedert eenigen tijd
gansch schijnt vergeten te hebben ?
— Hem vergeten ?
— Ja, dat schijnt mij toch.
— Neen Jacob, ik heb hem niet vergeten.
— Niet, brulde Jacob zoo onstuimig, dat Roze Kate, hoe
kloekmoedig en vast ook tot alles beslist en voorbereid, er
toch van huiverde.
— Neen, zei ze na eene korte pooze weer, vergeten heb ik
het monster niet.
— Ha ! ..... riep Jacob als viele hem een steen van het hart.
— Jacob, ging Roze Kate voort, ik had hem doodlief en,
tot voor zijne rechters toe zou ik alles gedaan hebben, alles
om hem te redden.
-- En nu ? ..... vroeg Jacob haar scherp in de oogdn kijkend.
— Nu is alles gedaan, alles voorbij. In mijn hart is niets
meer dat naar liefde trekt.

TREURSPEL DER SMEDEN

867

— En hoe kwam die verandering dan zoo plotselings ?
- Ja, plotselings, inderdaad werd de liefde voor hem mij
uit het hart gerukt, nameluk then ik het bewijs had van Evcrard 's
plichfigheid.
- Tlebt gij dat bewijs ? stotterde Jacob.
Ik heb het.
— En. .....
- Luister Jacob, ik wil met u recut uit zip en zeggen hoe
alles gebeurd is.
moet bet weten omdat mijn gedrag u anders onbegrijpeljk schijnen zou en g
zoudt kunnen verachten en dat..... chat zou mij pijn doen.
- Waarlijk, Roze Kate, riep Jacob onstuimig,is dat zooals g i j zegt?
- Ja, zei bet meisje, de oogen neêrslaancle, dat is het wat
mij thans drukt : ik moet aan iemand mijn hart kun4len uitstorten en dat wil ik voor tl doen.
- Spreek vrij op, Roze Kate.
Welnu dan, gij zult wel gemerkt hebben hoe vreeselijk bedroefd ik korts na het vonnis was.
- Ja, zei Jacob, dat zag iedereen duidelijk genoeg.
Ik had geene reden bet voor iemand te stopper. Ik had
Everard innig en opreclit bemind en ik betreurde hem des te
sterker wij1 ik hem gansch onschuldig waande.
— En gij hebt alles beproefd om die « onschuld » te bewijzen,
zei Jacob tamelkjk driftig.
- Inderdaad dat deed ik. Zal het mij iemand kwalijk nemen
dat ik 1--)0 sommige personen voor Everard ten beste sprak ?
— Ga voort, zei Jacob, den blik ontwijlcend die Roze Rate nu
op hem gevestigd hield, als wilde zij tot in het diepste van zijne zwarte ziel doordringen om to onderzoeken hoe zeer hij zou
ontstellen bj de gedachte dat Everard 's onschuld inderdaad wel
bestond.
schrikte inderdaad zoo hevig dat al zijne ledematen er van
beefden.
Roze Kate zag het wel dock zij liet niets merken, zij wilde
thans hare rol tot bet einde Toe vervullen.
- Ik zocht natuurlijk mijne overtuiging aan anderen te doen
deelen, zoo vervolgde Roze Kate. Dit was ook zoo voor Mtjnheer
pastoor, Wien ik over de zaak sprak.
— \Vat zei hij ? vroeg Jacob hijgend.
- Hij zei en 14j tewees mij dat Everard pliclitig was.
-- En gij hebt hem geloofd ?
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— Hij toonde mij aan, felt 14 felt, dat Everard de plichtige
was, dat niemand anders dan hij de afschuwelijke moord kon hebben gepleegd.
— En toen ?
— Toen kreeg ik een schok, maar , ik zag Maar.
— En ?... vroeg de steeds ongeduldiger wordende Jacob.
— Het was mij aanvankelijk onmogelijk lets te denken, jets te
voelen. Maar naderhand is er een groote verandering in mij ontstaan. Ik kon in den beginne niet slapen, niet eten, niet rusten,
doch nu....
— Nu ?... zei Jacob.
— Is hij gansch uit mij, hernam Roze Kate.
De liefde.... o Jacob ! gij weet het, ik heb het.... het monster
diep lief gehad . . . . maar do liefde is nu in afschuw veranderd.
— In afschuw, zei Jacob, omdat hij een.....
-- In afschuw, omdat hij een moedermoorder is, riep Roze Kate
vol drift, terwiji hare wangen gloeiden. Verged mij, ging zij na
eene poos weer voort, vergeef mij dat ik zoo over hem spreek
maar, hij is uw broeder niet meer. Hebt gij nog nooit eene roos
geplukt, Jacob, waarin eene wesp verborgen zit. Gij wilt den
behaaglijken geur der bedauwde roos genieten doch daar bemerkt gij de wesp die in de bloom verborgen zit en gij werpt
de roos weg. ZOO ook met hem.
Hij is de wesp, die verraderlijk stale, weg met hem !
— Gij hebt gelijk ! Ja, ik moet vergeten dat hij mijn brooder
is. Al heeft hij zich ook nog zoo erg vergrepen, al is zijne misdaad nog zoo afschuwelijk, voel ik mij toch nog to sterk aan
hem gehecht.
Dat moet nu anders worden.
Weg met hem ! Weg uit mijn hart. Neen, hij is mijn broeder
niet meer, weg, weg uit onzen kop.
— Gij spreek verstandig, Jacob. Hij is niet waard dat wij ons
langer om hem bekommeren.
Roze Kate was opgestaan en langzaam naderde zij nu Jacob
Wiens hand zij vatte.
Hij keek haar aan als een gier die zijne prooi ziet naderen.
Wat wilde zij ?
Wat beteekende die plotselinge verandering in heel haar
doen ?
<< De vrouwen zijn als katten » dacht hij weer.
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Roze Kate echter sprak :
— Jacob, ik moet u nog iets anders verzoeken.
- Spreek, Roze Kate.
— Ik ben vroeger altijd wat koel tegenover u geweest.....
- 't Is waar, zei Jacob, maar in de laatste dagen zijt gij
veel vriendelijker voor mij geworden.... Laat ons 't verleden
vergeten.
Ik was ook wat ruw tegen u. Doch dat was ,‘;'ijne schuld.
Ilij maakte mij en Simon altijd bitter gestemd.
Ik begrijp dat nu, zei Roze Kate.
— Ik geloof het wel ! Ilij was bier de lieveling, de Prins.
Is waar.....
—
- Hij mocht doen wat hij wilde, wij moesten werken als
slaven.
- Inderdaad.
— En daarom konden wij hem niet uitstaan. Ea met ziin
flauw geflets en gefleem had hij de menschen op zijnen kant
weten te krijgen en ze tegen ons op te ruien.
- Dat gebeurde ook met mij, hij wist zich zoo goed voor
te doen dat men hem inderdaad ons. Heer zou gegeven
hebben zonder te biechten.
— Pat hebt gij altijd van die fijne fernelaars, hernam
Jacob, hij wist, met zijne schijnheiligheid, het altijd zoo aan
board te leggen dat in het goede licht kwam tc staan,
terwiji wij voor zatterikken en vechtersbazen werden uitgescholden.
- Laat ons dat alles vergeten, zei Roze Kate, en niet meer
aan het verleden denken.
— Ja, het zij vergeten, dat vervloekte verleden, en denken wij alleen nog aan de toekomst, de toekomst die nog
vroolijk en gelukkig voor ons worden kan.
— Hoe meent ge dat ? vroeg Roze Kate,
— Hoe ik dat meen, riep Jacob driftig, hoe ik dat meen,
wel, meent gij dat ik ook niet zie dat gij het bekoorlijkste
meisje zijt dat ik ken !
Terwijl hij sprak kwam een slechte gloed in zijne oogen, die
Roze Kate huiveren deed.
Hij hield hare hand vast in de zijne geklemd en keek haar
brandend aan.
— 0 Jacob, zeide het meisje schijnbaar ontroerd, hoe zegt gij
dat, hoe spreekt gij zoo wonderachtig ?
Zij keek hem daarbij glimlachend aan, als wilde zij de
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ge-voelens die zij bij Jacob kwam et-w elker, Leg heviger
maken.
Gij maakte hare hand nit de zijne los en tract een weinig
terug.
sprak u in alle rechtzinnigheid
— Roze Kate, riep Jacob,
met ganscli mijn hart. Wilt g•J bier de meesteres worden
meesteres
— _Hier
Luister, Roze Kate, ik ben thans bier de meester.
- Ja,
Y erbeterde Roze Kate.
GO
en
Simon,
—
— Simon, bromde Jacob, die is een domkop. Een barsche
brutale kerel met eel" stierenlijf maar.met een hazenhart en
kiekenverstand.
Hiej doet alles wat ik wil. Ik lid hem als een kind. Die
staat ons dus niet in den weg.
— Laat ons dat nu zoo aannemen, zei Roze Kate, wat zou
ik dan tusschen u beiden kornen verrichten.
— Tusschen ons ! 1k zeg u immers dat hij hier niets te
zeggen heeft. Gij hoeft slechts te willen en gij zijt hier de
meesteres zeg ik u.
— En wat moet ik willen ?
Wordt mijn lief en gij zijt alles wat gij wilt.
Uw
lief ?
- Ja, mijn lief ! mijn lief ! en gij zijt de meesteres.
— Hoe verstaat gij dat ?
- Mijn lief vervloekt. Een lief is een lief ? Mijn, mijn lief !
Mijn lief alleen ! En gij zijt de meesteres ?
Driftig was hij vooruitgesprongen, en had hij Roze Kate om
den middel gegrepen terwiji hij haar met kracht zocht naar
zich te trekken.
Roze Kate verweerde zich zoo goed zij kon en stiet Jacob
van zich af.
— Laat mij los, zei ze, laat mij in vrede, voor wie neemt
gij mij ?
- Voor het liefste, bekoorlijkste meisje dat ik ken, dat ik
win voor bet meisje met de gloeiende oogen, met het ferme
lip'. Het meisje voor wie ik mijn ziel wil verkoopen !
Hier ! Hier !
Jacob werd zoo wild onstuimig, dat Roze Kate inderdaad
benauwd werd haar plan niet tot het einde te kunnen. doordrijven.
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Maar het moest ! het moest ! Het was voor Everard
Jacob wilde haar zoenen doch Roze Kate maakte zich met
zacht geweld los en stiet Jacob andermaalvan zich af.
— Waarom wilt ge niet ?
Zeg, waarom niet?
— Jacob, och Jacob, wat gij wilt is slecht.
— Slecht, slecht, wat gekheid ! Gelooft gij mij niet als ik u
zeg dat gij hier de meesteres worden zult indien gij erin toestemt mijn lief to worden ? Neen, niet mijn lief, neen mijn lief
wordt gij niet, maar mijne vrouw, mijne wettelijke vrouw.
Een kus ! Een kus.
— Wilt gij het dan volstrekt Jacob, in Gods naam dan....
Zij kon den zin niet voleinden, want in helsche vervoering
had Jacob haar na zich toegetrokken, zoende haar op wangen
en mond.
Op hetzefde oogenblik verscheen in de dueropening der smidse eene donkere gedaante die vol verwondering het tooneel bleef
aanstaren dat hij onder de oogen had.
Zijn blik fonkelde onheilspellend.
Geen van beide jonge lieden zag de gestalte.
— Krijg ik geen kus weer, Roze ?
Het meisje nam het hoofd van Jacob tusschen hare beide
handen, en hem in het gelaat blikkend zeide ze :
- Gij spreekt zoo innig, zoo roerend, zoo braaf... dat.. Gaar.
En, als door vervoering gedreven, drukte zij den moedermoorder een brandende kus op het voorhoofd.

872

ROZE KATE

ACHT-EN-ZESTIGSTE-HOOFDSTUK

Spel

en eigenaardig gekuch maakte een einde aan het minnekoozen van het jonge paar.
Verschrikt keerden beide zich om, en nu zagen zij
de hooge gedaante van Jan Meerlo die hen sedert eene
ruime poos reeds had gadegeslagen.
Roze Kate, zoo wel als Jacob, waren uit hun loodgeslagen
door het onverwacht optreden van dezen ongenoodigden gast.
Jacobs opbruisende natuur echter kreeg weldra weer de bovenhand en het gevoel van misnoegen dat zich van hem had
meester gemaakt toen hij Jan Meerlo bemerkt had, maakte
plaats voor zijne steeds opwellende driftigheid.
Vat voert gij daar uit ? vroeg hij vinnig.
— Toekijken naar hetgeen gij beide bier uitvoert, klonk
het tainelijk barsche antwoord.
— 1k heb niet gaarne dat men mij bespiedt, zei Jacob.
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- , Ik bespied niemand.
Ik kan het toch niet helpen dat ik u hier aan 't kussen en
aan 't zoenen vindt als ik mij eraan verwachte hier alles in
droefheid aan te treffen.
- Wat ik doe gaat niemand aan.
— Niemand
— Neen, niemand.
— En uw geweten ?
— Ik alleen verantwoord voor mijn geweten. Uwe zedepreeken
kan ik missen.
— Ik houd geene zedepreeken, maar ik zeg mijn gedacht vrij
en vrank en - dat verbiedt mij niemand, ook gij niet, al heette
gij dan nog tienmaal Jacob Dirix.
— Ik geloof Jan Meerlo dat gij gekomen zijt om mij te tergen of ruzie te zoeken.
Het ruziezoeken lattt ik aan mannen van het soort der Dirixen.
— Och, Jan Meerlo, kwam Roze Kate er nu tusschèn, maak
u niet boos. Wat gij zaagt was immers niet slecht.
— Slecht ? dat zeg ik niet, maar betamëlijk toch ook in geen
geval.
— Het is, zooals het is, riep Jacob, maar in alle geval gaat
het ons alleen aan en niemand antlers, dat zeg ik nog.
— Jacob, zijt gij Jacob, de broeder van Everard ?
— Ik ben wie ik ben en gij zijt een rakker.
— En gij Roze Kate, ging Jan Meerlo voort, zonder zich om
de beleediging van Jacob te storen, zijt gij dezelfde Roze Kate
die ik voor de vierschaar zag ?
- Och..... zeide het meisje, maar verder kwam zij niet.
Alleen strekte zij smekend de handen naar Jan Meerlo op, of
Wilde zij hem bidden niet verder te spreken.
Jacob antwoordde niet meer. Hij begon zoo jets te voelen dat
op schaamte geleek.
Jan Meerlo hernam :
- Ja, gij zijt Jacob Dirix en gij zijt Roze Kate.
Welnu, als ik dingen zie gebeuren zooals daareven, dan zeg
ik dat de wereld verkeerd draait, en dat ik niets meer van de
menschen kent.
- Als gij dan toch niets kent, zei Jacob, zwijg dan Bever
en laat ens gerust.
— 0, gij zult weinig last van mijne tegenwoordigheid hebben,
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als ik u hinder zal ik gaan, maar dit zeg ik u nog : Lieden die
zich z66 gedragen als gij, die zal het nooit goed gaan op de
wereld.
— Boer Tijckaert doet zeggen, zoo p lonk op dit oogenblik de
stem van Katrien, de sialmeid, dat hij u in den Wolf wacht;
hij moot u spreken.
Het optreden van Katrien maakte een einde aan het tooneel
met Jan Meerlo, dat dreigend begon to worden.
- Wat komt die Bier nog doen ? mompelde de meid, dezen
laatsten zijdelings bekijkend.
- Ik ga, zei Jacob, toen Katrien weer buiten de smidse gegaan was, ik moet naar De Wolf.
Jan Meerlo keek hem spottend aan.
— Dag Jan Meerlo, zei Jacob, zonder erg niet waar ?
— Dag Jacob, antwoordde cle boor, erg was het van mijnen.
twege niet gemeend. Ik sprak enkel uit belangstelling voor u en
uwe familie.
— Nu, nu, 't is goed, zei Jacob.
En zich tot het .meisje richtend, zei hij op innigen toon :
— Dag Roze, tot straks, ik kom spoedig weer.
Ga maar, ga maw-, zei Jan Meerlo toen hij weg was, wat
scheelt het u to weten wat ik zeggen ging ? Wat geeft g j om
Everard ?
-- En gij, Roze Kate, hoe is het mogelijk dat gij zulke gemeenheid ja gemeenheid begaat zei Jan Meerlo op ieder woord
drukkend.
Everard vergeten !
Och dat is 's werelds loop, al
ik het van -_u dan. -oot4,
anders verwacht.
Mriar dat hij nu reeds in uw hart vervangen is d000: dimly
Jacob, zie, (14t lean 1k tool' maar niet begrijpen.
Roze Kate antwoordde niet.
Onrustig stapte zij heen en weer door de smidse.
— Pas op meisje, pas op, ging Jan Meer' 1.9 voort, hoed u voor
dien Jacob, 'tis de ware niet.
Indien gij hem kendet gelijk ik hem ken, zoudj gij zijne sclio-one woorden zoo licht niet aa,nnemen voor klinkende munt.
't Is geene liefde die nif hem siweekt, maar drift, enkel, lage drift. Of ziet gij dat niet aan zijn lonkende blikken ? Of hoort
gij dat niet aan zijn nokkende stem ? Pas op meisje. Pas op en
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Terwiji hij spray , was Roze Kate tegen de vijlbank gaan aanleunen, de ellenboog op den vijlstok, en 't hoofd op de hand
'rustend.
Fen pijnlijke trek kwam op haar gelaat doch zij verroerde niet.
Lamgen tijd Meek Jan Meerlo haar zwijgend aan ; hij ging op
het houtblok zitten en ving then weer met spreken aan !
— Gij zijt een raadsel gij, Roze Kate.
Het meisje kcek hem vragend aan.
— Ja, een raadsel, hernam de hoer.
Eerst zijt gij het lief van Everard, en om zijncnt wine gaat
gij te week als eene bezetene. ..... en thans vind i1 u in de
'armen' van Jacob.
\Vat dubbel spel begaat gij hier dan ?
Ik geloof nooit dat uwe liefde voor Everard valsch of gehuicheld
was, en ik zal evenmin aannemen dat gij voor Jacob eon dietpe genegenheid koestei t.
\Vat dan ?
Vat wilt, wat hoopt gij ?
De vrouw te wordeu van then ruwon veclitersbaas ?
Hot vooruitzicht is zoo verleidelijk niet.
Of hebt gij u soms laten bekoren door het gedacht dat gij
hier do meesteresse worden zult !
Neon, meisje, clan zijt gij lcelijk mis.
Jacob is , een Dirix
llij zal nooit eon arm meisje trouwen, , hij zal , eene rijke
vrouw nemen !
Gij zult dienen voor zijne vod, antlers niet !
Roze , Kate stond op, zonder een wooed to spreken.
Zij zag hem donker aan, en ging daarna op lwt midde_n
namt?eeld zitten, het hoofd in de hand.
— Spreek dan Loch. Zeg lets tot uwe vcrontschuldiging, veer
Jan Meerlo voort.
Uwe plaats is niet langer mcer in dit Buis.
\Vie zal. u bier bcschermen ?
Gij zijt er niet vcilig nicer zeg 1k.
, Och... zei Roze Kate.
— Gem och, hernam Jan Meerlo driftig, ik weet wat 1k
zeg.
Waarheen zou ik gaan ?
Gij -moogt kiezen, ofwel- te mijnent koinen oln er 'onze
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nude meid te helpen. ofwel bij tante Rika gaan inwonen.
Denk er over na, Roze Kate.
Verblind door ikzucht, zoo ging hij zwaarmoedig voort, heb
ik over dit huis het ongeluk helpen trekken.
Zielelast, ja, berouw drukt mij.
Die arme Cornelia zag u gaarne , en ik meet voor u jets
doen Roze.
Zijne stem Monk nu zoo scherp niet meer als daar even.
De schraapzuchtige voelde berouw, zijn hart opende zich voor
gevoelens die hem zelf tot dan toe onbewust waren.
— Ja, herhaalde hij, ik moet u beschermen, u en nog iem'andt antlers die ook haar lieveling was en die gij alien hier
vergeet.
In Roze Kate 's boezen stormde het.
Het meisje echter bedwong zich en bleef ongevoelig, althans
in schijn, voor alles wat Jan Meerlo zeide.
— Gij blijft daar koud als ijs, Roze Kate, hoe is dat mogelijk ? vroeg hij.
Ik, ik meende, zoo ging hij voort, dat ik geen hart had, maar nu
voel ik hier ' nog lets dat klopt, terwijl gij daar kalm en koel
staat te mijmeren.
Welnu dan, wordt dan hier een slecht meisje, wordt de
boelin...
Nu rukte zich Roze Kate, als door eene slang gebeten,
eensklaps om en op bevelenden toon riep ze :
— Zwijg, Jan Meerlo, zwijg, zwijg, gij weet niet wat ge zegt!
— Wordt hier de boelin herhaalde Jan Meerlo... grammoedig..... vergeet uw plicht, vergeet uwe eer, vergeet... Everard,
maar ik, ik vergeet hem niet !
— 0 Meerlo ! zei Roze Kate smartelijk.
Meerlo kijkt haar eene pons norseh aan.
Dan schudt hij het hoofd als iemand die niet begrijpt
hetgeene hij onder zijne oogen ziet gebeuren.
Mijn huis of het huis van tante Rika staat voor u open.
Gij moogt kiezen.
Ilierop keerde hij zich om en maakte zich gereed de
smidse te verlaten.
-- Meerlo, Meerlo, sprak Roze Kate, terwijl haar, ondanks
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alle aangewende pogingen, de tranen in de oogen kwamen, ga
zoo niet weg smeek ik u, blijf, luister......
Een oogenblik bled. Jan Meerlo staan.
Hij wentlde zich om en op ijskouden toon sp‘rak hij :
— Meisje, uw mond jamrnert, uw harte niet.
— 0 Meerlo, wat gij zegt is afschuwelijk ! Ili bez weer u.....
Op het oogenblik dat Roze Kate hair geheim voor Jan
Meerlo ging blootleggen, verscheen Simon in de smidse, en de
smartelijke uitdrukking van Roze Kate 's gelaat rnaakte onmiddellijk plaats voor de grootste onverschilligheid.
— Ha, nog een ! mompelde Jan Meerlo, then hij insgelijks
Simon bemerkte. En luidop voegde hij erbij
— Het « slecht doen » is in den mensch geboren , daarom
is het soms zees donker in ons. Laat ons wel doen, en het
Licht, de vrede des Heeren z , al in ons zijn !
Na die woorden op buitengewoon plechtigen toon to hebben gesproken, verliet Jan Meerlo de smidse zonder nog een
der twee jonge lieden met een blik te verwaardigen.
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oen Simon in de smidse trad ging Roze Kate hem
dadelW minzaam te gemoet, en, aan hare stem eene
zachte indruk gevend, zei ze :
— Die Jan Meerlo met zijn akeligheden zou iemand
<iets doen krijgen>>. Ik kan hem niet uitstaan.
— Ili evenmin. Hij loopt altijd in mijnen weg.
— Ik wilde ook liever dat hij hier uitbleef.
— Waarom zei hij : het « slecht doen » is den mensch ingeboren.
— Wel, hij vindt dat ik slecht doe met hier te blijven.
— Waarom ?
— Ja, dat weet ik zelf niet.
Hij wil mij in alle geval hier weg trekken.
— Wat gemeenheid.
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- Hij zou willen dat ik te zijnent ging wonen, of wel bij
zijne oude tante Rika.
— En wat hebt gij hem gezegd, Roze Kate ?
— Dat ik bier blijf bij u !
Dank Roze Kate, dat is wel Y an u.
— Lei Meerlo anders niet ? vroeg Simon na een poosje te
hebben n agedaeht.
- Neen.
- Sprak hij niet over...
— Neen, haastte Hoze Kate zich te antwoorden.
— Waarom wil hij u dan flier weg liebben
Hij vindt het slecht dat ik verkeering met a heb, maar
ik lach hem vierkant ult.
— Wij zullen sainen gelukkig zijn, Roze. Gij zult het ondervinden dat ik zoo , iteclit niet ben als de menschen het zeggen.
Men heat mij (likwols belasterd.... mij allerhande kwade
streken ten late gelegd Maar is allemaal valschheid van wege
de menschen...
En Jacob was altijd mijn slechtc geest...
Simon speak als iemand die wakende droomt,
— Waar is Jacob ? vroeg hij eenklaps.
— Hij zit in « Den Wolf »
— Roze Kate, pas op voor Jacob, die is te slim hij zou u
kunnen 1)edriegen.
— Gij hebt gelijk, Simon. Ik ben nooit op mijn gemak
met hem.
Moest hij u ooit aanraken, ik sloeg hem de hersens in
— Ik weet dat gij oprecht veel van mij houdt, goede Simon,
daarom ben ik ook oneindig liever in uwe tegenwoordigheid
dan in de zijne, die ik echter niet altijd vermijden kan.
- Valt hij u dan lastig, Roze Kate vroeg Simon en zijne

vage oogen fonkelden.
— Hij vervolgt mij altijd met zijne grove kwinkslagen,
antwoordde Roze, maar ik wil hem eens voor goed zeggen
dat ik daarmede niet gediend ben en dat ik met niemand
dan met u « verkeering » hebben wil, hij mag dan nog zoo
slim zijn als hij wilt.
— Ja, slim is hij, maar slow en arglistig ook.
Hij laat zich van zijn verstand toch wat al te veel voor-
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staan. Ik kan bijvoorbeeld niet uitstaan dat hij u altijd voor
een dommerik uitgeeft. Gij zijt zoo verstandig als hij. Daarbij
hebt gij een goed hart gij en gij alleen hebt mijn vertrouwen.
— Neen, zei Simon de wenbrauwen fronzend, ' zooveel
verstand als hij heb ik niet, dat is de waarheid, maar, vuisten als de mijne heeft hij ook niet.
— Ach, kom Simon, maak u em hem maar niet driftig.
't Zijt gij alleen die ik oprecht bemin en over drie dagen
zwoert gij mij insgelijks dat gij zonder mij niet leven kondet, is dat zoo ?
— Dat is zoo, Roze Kate.
Waarom twij felt gij aan mij !
— Omdat ik niet geloof dat gij vertrouwen in mij stelt.
— Roze ! .....
— 't Is nochtans de zuivere waarheid en duidelijk genoeg,
liefde en vertrouwen dat is een.
— Welnu ?
— Welnu, als gij beweert liefde voor mij te 'hebben zoudt
ge mij dus ook toch uw vertrouwen schenken.
— Mijn vertrouwen hebt gij.
— Neen, dat vertrouwen heb ik niet !
— Ik weet niet waarheen gij wilt, Roze Kate. Spreek op,
zeg wat ik doen moet om u te bewijzen dat gij u bedriegi,
spreek op, moet ik Jacob den kop verbrijzelen ?
— God beware mij u zoo iets to willen vragen Simon Neen,
ik verlang enkelijk de reden to kennen waarom gij sedèrt drie
dagen zoo afgetrokken zijt. Hebt gij verdriet ?
— oohs..
— Ziet ge wel dat gij niet rechtuit spreekt met mij.
— Ja Roze, ik ben niet gerust•••• ik heb verleden nacht niet
geslapen, bekende Simon.
Nu kom ik van 't bosch.
Ik heb beproefd een weinig to rusten. maar het ging niet.
Ili ben zwaarmoedig.
Eenen looden band drukt op mij.
Ik ben niet gerust.
— Waarom niet ?
— 1k weet het niet.
— Is dat nu een antwoord !
Zijt gij een man, gij ?
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Dat zei Jacob ook... stotterde Simon, als ware hij wederom enbewust van de werkelijklieid... hij zei dat ook en toen
... then....
— Toen ? vroeg Roze Kate. Simon schrikte hevig op.
- Toen ? toen ? vroeg hij ; lieb ik jets gezegd ?
- Gij zijt zoo zonderiing Simon. Er scheelt u iets, er is iets
dat gij mij verbergt dat is niet scitoon !
— Maar Roze Kate raadt gij zelf dan niet waarom ik zoo
droevig gestemd ben ?
— Is het omdat het... omdat.... het Dinsdag de wreede dag
is ?
- Misschien is het dat, zei Simon ontwijkend.
Misschien ! Misschien, zegt ge Simon. Er is dus nog iets
antlers dat u knaagt..', iets dat u drukt... dat u zoo droef
maakt !
Ja, ja ! dat is het, riep Roze Kate eensklaps met gloed, ik
lees in uwe ziel, ik...
- Vervloekt gij liegt ! schreeuwde Simon plots opschrikkend
en drie stappen achterwaarts deinzend.
Gij hebt niets gelezen, ik 110) niets gedaan.
- Ik lieg ik lieg ! hernam Roze Kate treurig en langzamerhand aan 't schreien vallend.
— Ja, gij liegt, schreeuwde Simon, gij weet niets.....
— En tegen mij kunt gij z66 spreken, snikte Roze Kate,
tegen mij die gij lief hebt, of die gij zeide lief to hebben.
— Ik......
Simon moist niet wat hij zeggen ging. Hij bled daarom steken en keek verteederd naar Roze Kate die zich op het houtblok gezet had waar zij met weenen voortging.
Na eene pool zei Jacob :
- Ik wilde u geene pijn doer, schrei niet Roze.
- Schrei niet, schrei niet ; gij kent mij niet gij, riep Roze
Kate met hartstochtelijk gevoel.
Ik heb u altijd lief gehad ik, de sterkste van de mannen.
En, was ik vroeger wat koel jegens u, 't was uit spijt, omdat gij u aan mij niet liet gelegen omdat gij mij nooit
van liefde spraakt.
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En was ik vriendelijk met Everard, 't was om u jaloersch te
maken.
Maar gij zaagt niets, bemerktet niets of wildet niets bemerken.
En voor de vierschaar, deed ik daar of ili Everard tot
stervens toe gaarne zag, 't was uit jalouzie, razende jalouzie
omdat gij mij niet wildet van liefde spreken en omdat ik hoopte
alzoo uwe drift op te wekken.
Ik huichelde liefde voor Everard, terwijl mijn hart voor
niemand anders dan voor u brandde.
1k wist heel wel dat ik hem toch niet kon redden met zoo
te handelen, ik wist dat al de feiten, dat alles tegen hem
was.
Ik ben immers tooh ook zoo dom niet.
En mijn huichelspel is gelukt : gij zijt op de vierschaar eindelijk jaloersch geworden, omdat gij mij zooveel liefdebetoon
zaagt maken.
Gij wiltdet dat zij uw lief werd, zij het meisje dat zoo fel
kon geerne zien : de liefde ontbrandde plots in u : de jalouzie
had u gebeten.
Iloera riep zij juichend voortgaande, mijn plan is gelukt !
Ik heb u aldus gekregen, ik laat u niet meer los !
Lieve, lieve Simon, gij zijt de mijne, ik verlaat u nooit meer,
nooit, nooit !
Opgewonden, had Roze Kate de armen om Simons hals
geslagen, ermee bedekte zij zijn gelaat met hartstochtelijke
kussen.
Simon wist niet wat hem gebeurde.
Hij voelde zich gevleid d3 schoone Roze Kate, de bloem uit
heel den omtrek, zoo to hooren spreken, zich zoo vurig door
haar bemind to zien.
— Zulks door u te hooren bekennen maakt mij overgelukkig.
Ja, ging hij voort, in het eerst dacht ik wel dat gij aldus
spraakt omdat gij voeldet dat Everard toch- voor u verloren
was omdat gij toch zocht te' trouwen met een van ons die
rijk zijn....
Roze Kate keek hem met verwondering aan ; ja, de, blik die
zij op hem een wierp voorspelde bits antwoord loch, Simon liet er
haar den tijd niet toe.
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— Neen, neen ! riep hij, zoo jets denk ik nu niet meer.
Vergeet wat ik zei.... Het was loutere veronderstelling. ,Het
was dom, heel dom van mij zoo iets te denken.
Een meisje als Roze Kate kan een man krijgen gelijk zij wil,
aan iederen vinger eenen zoo zij zulks begeerde.
Ik ben een domkop geweest daaraan niet eerder gedacht te
hebben; niet eerder bemerkt te hebben (fat gij mij lief .hadt.
Thans weet ik het, ben ik er ten voile van overtuigd en...
binnen kort, Roze, wordt gij mijne vrou w..,.
— Hoe droef zegt ge dat ? Ocli Simon...
— Hoe kan het antlers dan dat ik bedi'oefd zou zij n; hoe
Lang is varier dood ? hoe lang is moeder dood ?
En Everard...
Worth die binnen twee dagen niet...
0 't is ijselijk!
't is een afgrijzeltjk denkbeeld Roze...
Dat alles bevangt mij ; ik heb opwekking noodig ,; , ik heb
Borst maar blijheid,
naar genegenheid, naar gene vrouw, naar
een ander Leven !
.11{ dorst, ik dorst naar u !
U Roze Kate, u wil ik tot mijne vrouw... o Roze Kate, o
Roze !
Vol drift is hij naar het meisje getreden.
Hij verslindt Naar met zijne blikken .....
Eene siddering doorloopt zijne ledematen.
Zijne tanden klapperen....
Doch eenklaps keerde hij zich om, en als hadde hij een
plotselings besluit genomen, Wilde hij - de sinidse verlaten.
Roze Kate echter versperde hem den weg met voor hem
.
gaan' te staan terwiji zij sprak :
--Neen, gij verlaat mij zoo niet !
Simon, Simon, blijf hier.,. bij mij...,
Roze Kate trekt hem mede terug naar den achtergrond de
smidse waar Simon zich op het houtblok valten laat.
— Gij blijft hier, herhaalt Roze Kate.-- Wat zegt ge ? vraagt Simon, in gedachten verzonken.
— Ik zeg Simon, dat gij mij iets verbergt !
En* dat laat ik niet toe.
Ik wil ' niet dat gij mij jets verbergt.... Ik wil uw ver-7
trouwen !
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Jets verteert u : gij wordt blee p , menschenschuw, beett als
ge iemand achter u hoort.
Gij zegt het zelf; 's nachs hunt gij niet meer slapen !
En ik, die u geerne zie, die binnen kort uwe vrouw zal
zijn, ik zou niet frachten to weten welke de oorzaak is van
uw verdriet ?
Simon, Simon, ging het meisje voort op zijn hart wijzend,
Aaar ligt eon geheim begraven, eon geheim zoo z\vaar dat
gij , alleen , het niet dragon hunt.
Gij , bezwijkt or onder, ik zie het, en dat grieft mij diep.
Terwijl zij sprak sloeg Roze Kate den aim om Simons
schouder, vaite zijne hand vast en ging voort :
Simon, Simon, dove Simon, zie mij Bens in do oven :
geloof gij slat ik u lief heb ?
— Of gij mij lief liebt ?
— Ja, gelooft gij het niet ?
— Zeker geloof ik het.
— Hartsfochtelijk lief ?
— Ja.
Welnu dan, heb vertrouwen in m J.
--i
— Ik heb vertrouwen.
— Laat mij dan ook u het geheim helpen dragon.
'Leg Simon laat mij deelen in den kommer die u= drukt.
]let meisje word hoe Langer hoe verlokkender. 4Zij kuste
Simon op de oogen, op de wangen, en praam rle heal lip.;
Linger hoe meer.
— Lieve Simon, ging zij voort, ik wil niet dat gij ziek
blijvet.
Ben ik ziek ? vroeg ,Simon.
Sa*; ziek van hart en ziek van gcest !
Vat vreest ge ?
\Vie hoort ons ?
:Zip .wij binnen kort niet man en vrouw ?
Spreek, .spreek Simon.
Simon schrikte op en met ta,meldke rdwheid stiet hij Roze
Kate van zich af.
-- Ik krijg schrik van u, riep hij, gij- betoovert mij.
— 1k, u betooveren, ,laQhte Roze Kate, ja, oindat ik u lie!
heb oindat ik u wil gelukkig zien, u alleen !
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Wat geef ik om...
Everard ?
Om honder Everard 's Simon, wij zijn alleen, ging ze voort
met zacht gefluister...
Niemand ziet ons, niemand hoort ons !
Zeg mij 't geheim....
Zeg het mij en dit geheim zal ik bewaren in 't diepste van
mijn hart.... Geen woord zal nooit over mijne lippen komen,
geen woord, al zeidet gij mij ook dat Jacob.... uwe.... moeder
heeft vermoord !.... en dat Everard onschuldig is....
Simon slaakte een rauwen kreet....
Een kreet als die van een gewonden slier.
- Wie, bulderde htj Roze Kate om de polsen vattend en haar
hevig schuddend, wie zeide u dat....
Wie....
- Ja wie, wie ? brulde hij....
Zwijg Roze Kate, zwiejg. ..... zwijg......
— Simon, dat is uw geheim, antwoordde Roze Kate vol
wilskracht.
Zwijg
— Ik zeg u dat dit uw geheim is...... Gij zoudt niet duryen, niet kunnen ontkennen......
Lieg niet !
Zie mij aan !
Spreek !
Ik wil het !
Spreek ! spreek stil, zeer stil......
Zij vatte zijn hootil tusschen hare harden en trok het tegen
het hare.
Is het waar of is het niet waar ?
— 't Is waar.... stamelde Simon, zich het angstzweet van
het gelaat wischend.... gij hebt het geraden..... 't Is zoo....
Roze Rate ontstelde hevig.
— Is het zoo ? stamelde zij.
Ja.... knikte Simon.
- Ah
Roze Kate met een kreet, vol gejuich, vol
ijzing tevens.
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— En, ging zij na eene pons weer voort, waart gi j bij Jacob !
— Ik ?
— Ja, spreek vrij ate, ik verraad u niet. Zeg mij of gij ,bij
Jacob waart then hij de misdaad pleegde !
— Ili was er bij...
— 0 !.......
— Vloek mij Diet ! Ik was bij hem..., bij Jacob..... Mijn booze
geest dwong mij... ik ben echter onschuldig aan het vergoten
bleed, hij Jacob alleen heeft het gedaan.
Roze Kale's boezem zwoegde op en neer bij 't vernemen der
nfgrijselijke waarheid.
Zij wendde bet gelaat van Simon of : heure oogen brandden
m niet langer kon zij hare zenuwachtigheid bemeesteren.
Zij trad rechts naar de tent, en het hoofd reikhalzend vooruit
trekkend, zag zij iemand die in de richting der smidse
naderde.....
— Hij !.... riep ze hare stem snorend en met koortsige
verwachting liep zij naar 't midden der smidse terug.
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ZEIT \TIGSTE-HOOFDSTUE.

'Twee Moortienaars

_ _- _--............mg..,...

at is er ? vroeg Jacob verschrikt over het plotse
.lingsche zwijgen van. Roze Kate.
— 1k ben
---:1 Roze Kate, gij siddert, gij bJeft, riep Jacob nu
waarlijk vol angst. Wat overkomt u ? Waarom zwijgt
ge ?
— 1k ben zoo.... gelukkig..... zoo overgelukkig dat ik u w
geheim ken, zeize het hoofd wendende naar den- kant van het
neèrliof en met gerekten hall toeluisterende ten einde het geringstegerucht op to vangen dat langs dien kant tot in de smidse
dringen kon.
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- Welnu ?... vroeg Simon andermaal.
--Simon, lieve Simon, nu zijn wij getwee om uw geheim to
bragen.
E n....en....
— Wat, verdoemd Roze Kate, gij zijt zoo zonderling....,..
.... en, ging bet meisje voort, gij zult u verliclit gevoeien...••
-- En zult gij aan niemand een woord spreken ?
- Aan geen mensch zal ik er jets over reppen wat gij mij
vandaag hebt medegedeeld.
- t Is
' toch eene afschewelijke misdaad, zei Simon...
- Gij hebt er immers geese schuld aan.
't Was Jacob die de moord beging.
- J a ....••
— En toch, had Cornelia niet gezocht wat gebeurd is ?
- Gezocht ? Iloe verstaat gij dat, Roze .Kate ?
- Welja, waarom moest zij aan hertrouwen denken ?
Angstiger nog luisterde Roze Kate naar hot nader-en _van
sloffende voetstappen. Simon hoorde niet.
ITO was als in een staat van bedwelming en op dit oogenblik
naderde Roze Kate hem andermaal, zoo dat zijne aandacht gansch
afgetrohken word.
-maakt mij op dozen stond overgelukkig ik heb thanshet schoonste bewijs ewer liefde uw volste vertrouwen !
Tlians bob
u dubbel lief !
Op het zelfde oogenblik dat zij deze woorden sprak verscheen
Jacob in de deur.
Ilie j blijft als blijft als verslagen staan en kijkt naar de twee
jonge lieden, die, uit hoofde van de vallende duisternis, niet
bemerkfen dat zij gadegeslagen werden.
Althans Simon had er geen vermoeden van.
Roze Kate sloeg de armen om zijn hals en kuste hem hartstochtelijk terwijl zij riep :
- Daar ! Daar ! Daar !
Jacob 's gelaat werd afgrijselijk verwrongen.
Hij deed een paar stappen vooruit, en schreeuwde Coen met
schrille stem:
- Wat, vervloekt, wat gebeurt hier ?
A. 11 . 5 7

Uigend

QM •
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— Wat beteekent dat !
Roze Kate en Simon rukten zich om.
Roze Kate, als ware zij hevig geschrokken, slaakte een weerschallenden en machtig snijdenden schreeuw.
— Valsche kat, riep Jacob schuimbekkend van afgunst en vol
scherpe spotternij, valsche heks, pas . een stond geleden hebt gij
mij gekust : gij zeidet mijn liefto zijn en daar ligt gij thans,
ellendige feeks, aan zijn lijf geplakt.
— Gij liegt ! schreeuwde Simon hem tegen.
Lieg ik ? Ha ha, grinnikte Jacob, zie dat kieken daar weer
staan! 1k, lieg !
Ik zeg u dat ze mij daar over een poos, op dezelfde plaats
waar gij staat, gezegd heeft dat zij mijn lief, mijn vrouw
wilde worden!
— Gij liegt, zij heeft u niet gekust, snauwde Simon.
Zeg al wat gij wilt, riep Roze Kate uit al hare macht tegen
Jacob, maar Simon heeft mij daar van u iets wreeds gezegd!
— Roze ! riep Simon geweldig onsteld.
— Wat ? raasde Jacob, wat heeft hij gezegd ?
— Gij 'hebt uwe moeder vermoord....
„
— Wat ? schreeuwde Jacob.
— Gij hebt uwe moeder vermoord ! herhaalde Roze Kate met
harstocht, Simon was bij u, doch hij heeft niet geholpen!
Een geloei als van een woedenden Stier ontsnapte aan Jacob
's borst.
Jets vreeselijks, iets schrikaanjagends verspreidde zich over zijn
gelaat.
— Jacob dreigde letterlijk in zijne woede to stikken.
— Hij.... hij heeft het gezegd !..,. hijgde hij.
— Ja.... knikte Roze Kate krachtig bevestigend.
— Gij hebt het gezegd !... zoo wendde hij zich thans tot Simon, zeg, hebt gij dat....
En, daar Simon zwijgen bleef, en, stom van verkropte woede
en inwendigen angst naar den grond bled . staren, ging hij voort
in steeds woedender wordende drift.
— 0 beest, die ge zijt ! 136est, beest. ge zijt meer dan beest !
En, zinneloos door drift, barstte hij verder los :
— Niemand hoort ons.... het huffs is alleen.... ik kan dus spreken.;
Luister, Roze Kate..
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Ziet gij diet daar stain ?
Dion flauwe veinzaard met' zijn valsche tronie ?
Hij is het.... die.... moeder vermoordde....
Ik was erbij, maar ilt liielp hem niet !
wiblo het huwelijk
1k kon het hem ook niet
met Jan Meerlo verijdelen....
Ilij stale moeder daarom dood.... Dat is de waarheid.... de znivere waarheid !
Jacob bcmerkte niet dat Walkiers . eon oogenblik in de opening
der dour verschenen was. Dat de trouwe knecht goon woord
verloren had van alles wat sedert zijne terugiwmst nit Den Wolf
hier gesproken word, vermoedde hij in geenen (1000.
- Weet gij nu wic de moordenaar is, Roze, zeg, weet gij tt

nu ?
Hij moest gek zijn, of van den duivel bezeten om dat zelf to
bekennen. Auders begrijp ik er niets van !
— 0 God ! zuchtte Roze Kate, wat is nu do waarheid
Razernij bruischte in Simon op.
Hij sid(lerde, balde de vuisten, en dreigend naderde hij Jacob die
hem ta ptend aankeek.
— Glj liegt, sprak hij somber tot zijn brooder.
— En ik zeg dat GIJ liegt, antwoordde Jadob, gij hebt Uw leven lang niets anders gedaan clan lieges.
- Gij, gij zijt het die liegt en ik vane dood als ik geen waarheld spreek.
Gij liegt, zoo waar als do Hemel thans verduistei t !
Is bet onweôr, dat de bliksem mij trate en vernietige, als
het geen waarheid is die ik spreek.
Lafaard....
- Moordenaar....
Schelm....
- Moedermoord?r....
— De duivel hale mjj en brake mij den nek als ik u de hersons niet verbrijzel
Probeer het als gij durft
- Ik vei-morzel u als een ondier dat ge zijt brulde Jacob.
- Gij liegt, gij liegt.
1k wil barsten als gij niet liegt.
gelooven !
— 0 God ! zuchtte Roze Kate, wieni moet
- Mij schreeuwde Simon, mij...... hij liegt
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— Ili lieg niet, schuimbelite Jacob, terwijl hij een voorhamer greep, zoo waar ik u met dezen hamer de hersens ga
inslaan, gij liegt.
— Ha, ik vrees u niet, tiert Simon op zijne beurt een Kamer grimend.
Kom op, gij, mijn booze geest....
Uwe schuld is het dat moeder vermoord is.... dat... er nog
een op 't kerkhof 'ligt....
Weet gij nog van Tervueren kermis, van....
— Ili sla u kapot, Jaffe hond, ik vernietig u en maak uw
valsche mond voor eeuwig dicht!
— Welaan, riep Roze Kate....
Gods oordeel spreke hier:
Die overwint is onschuldig.... hem behoor ik toe !
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EEN-EN-ZEVENTIGSTE HOOFDSTUK

Gods Oordeel

et was inmiddels gansch donker geworden.
Flauw slechts flikkerde het oliepitje der ijzeren hanglamp die boven de vijlbank hing.
Roze Kate snelde naar de diepte der smidse, rukte
de deur eerier oude kas open die in een hoek stond,

en nam -er eene fakkel uit.
Zij blikte links en rechts en snelde dan terug naar het
midden der smidse, waar de twee moedermoordenaars als twte
brieschende leeuwen tegenover elkander stonden.
Roze Kate deed de fakkel aan het oliepitje ontvlammen en
verlichtte de smidse.
Een bloedroode schijn vi gil op Jacob en Simon.
Siaat toe, riep Roze, slaat toe, ik licht uwe slagen!
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Simon deed een stap voorwaarts en zwaaidc dreigend zijn
voorhamer door de lucht.
\Vat wacht ge brulde hij, filer stoat een man.
— 1k vrees a niet.
Hier ben ik, laffe hond! Dorn beest, ellendige verrader, brieschte
Jacob. Uw bloed evil ik, uw levee,...,.
En met ongehoorde hraclit den voorhamer zwaaiend, sloeg hij
naar Simon toe.
Deze echter had insgelijks zijn slag gemeten, en met zulk bofsend
geweld ontmoetten zich (le twee voorliamers, dat vuurspronkels
in het sonde vlogen!
Beide woken nu eon stag) achteruit.
In de deuropening rechts is andermaal de gestalte van Walkiers
verschenen, (lie roerloos staan
en, stom van ontstelstenis, het
gade slam.
ijselijke tooneel
gait ter belle, hijgt Simon.
— Satan krake U de ribben, antwoordde Jacob.
Vervloeld! schreeuwde Simon, die han g er is te licht
En meteen vloog de reamer in een hock der smidse.
Snel als de wind heeft hij er een anderen, veel zwaarderen
gegrepen, en de ontzettende tweestrijd op levee en dood wordt
door de tweelingbroeders voortgezet.
- Aan mij Roze Kate! mij zal ze toebehooren, brulde Simon,
mij en aan niemand tinders !
— Ha, ha, dat zullen wij zien ! 1k wi g Roze Kate, en Satan
zelf zal ze mij niet ontnemen!....
Aan mij de meld !
En al het goed aan mij
— 0 beest, die ge zijt ..... de kans is te schoon op dat ik ze
nog zou laten ontsnappen !
Aan mij de erienis, aan mij alleen
Afgrijselijk is (lit wocste tweegevecht.
Men hoort de borsten zwoegen, (le slagen met soezend geluid
de luclit doorklieven.
Een pijnlijk gebrul ontsnapt eensklaps aan beider boezem...
Een dubbele slag heeft elk hunner op den schouder getroffen
Jacob zakte een oogenbirk kermend ineen .....
Reeds sprong Simon toe om hem den genadeslag to geven....
Met bovenmenschelijke keaclitsinspanning gelukt het Jacob zijne
smart te overmeesteren en weer overeind te komen.
Be slag van Simon wordt afgeweerd.
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Doch nieuwe slagen vallen en met overgeweldige kracht
wordt de kamp voortgezet.
Men zou gezegd hebben twee duivels die zich oncterling verpletten, vermorzelen wilden.
— Te licht die slag.... spotte Jacob, then hij van de bedwelming bekomen was !
— Voel dan dezen, tiert Simon.
Een dof gerucht, een gebrul, een akelig gesnor en...... alles
wordt stil.... akelig.... doodstil.
Als twee levenlooze klompen zijn Simon en Jacob gelijktijdig op den grond gezonken.
Jacob heeft Simon op het voorhoofd getroffen.......
De hersenpan werd verbrijzeld......
Bloed en hersens bespatter het aanbeeld.
.Doch, terzelfder tijd was Simon 's slag op den .schouder van zijn medeplichtige terecht gekomen, dit maal echter
met zulk ontzettend geweld dat het schouderbla,'l verbrijzeld en de
longer vermorzeld werden.
Beide liggen daar nu roerloos......
Een doodsreutel ontsnapte aan beicler keel.
Toen was alles gedaan.
Vol wilde vreugd werpt Roze Kate den fakkel weg en bukt
zich over de twee verslagenen.
Walkiers is thans ook vooruit getreden.
— De booscheid heeft zich zelve vernietigd, zegt hij op Simon
en Jacob wijzend, dat is Gods oordeel!
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"Foch Vevloren!

4111......,.................■■■■■••••-.

oen Roze Kate den trouwen Walkiers zag binnen
treden, en aan zijne woorden hoorde dat hij alles
had bijgewoond, onsnapte een zegQkreet aan haar
zwoegende borst.
— Goddank, Walkiers, Goddank, gij hebt alles gehoord en zult getuigenis geven van Everard's onschuld.
En gij, ook Katrien, ging ze voort zich naar alle kanten keerend om de moid to zoeken..
Waar is Katrien ! Waar is ze ? riep ze hevig onsteld....
Was zij dan niet hier ?
Is ze niet hier ?
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0 God... dan... dan is alles verloren !
Waar is dan mijn tweede getuige ?
Lai men mij geloop en Kan ik dienen als getuige ?
Wecs kalm, Roze, zegt Walkiers, wellicVt is het ,-,66 erg niet.
— Zoo erg niet ? o God, Walkiers, ik zeg u dat alles verloren is !.
Moest ik daarom valsch zijn als een kat, sluipen als eene slang!
Alij aanstellen als een slecht meisje...
Heeft God mij dan verUten dat ik op het laatste oogenblik mij-%
ne pogingen verijdeld zic.
En plots, met de uitdrukking der diepste ontzetting, ging zlj
voort :
— De voorzegging, de voorzegging der waarzegster !....
Walkiers moist niet wat howling aan te nemen.
Het bloedig drama, dat hier kwam plaats te grijpen, de sombero hooding van Roze Kate, dat alles bracht hem het hoofd 't
onderste boven.
Zou Roze Kate inderdaad niet krankzinnig zijn ?
Wat beduidde die zinspeling op de waarzegster ?
« Op het, punt gored to worden zult gij tech verloren gaan
sprak Roze Kate in haar zelve, terwij1 zij wanhopig de handen
wrong
— 0 God, goede, almachtige God, is het dan mogelijk dat de on
schuld moet bezwijken.... dat Everard, mijn Everard mijn ziel,
mijn leven mijn alles moot verloren gaan ?
Pat hij gemarteld worde om eon wambedrijf dat hij niet pleegae.
green, neen, dat kan, clat 'nag niet !
Ten prooi aan de hevigste wanhoop, liep Roze Kate heen en weer,
toen zij eensklaps Katrien bemerkte die buiten adorn in de smidse
geloopen kwam.
Als eene razende liep Roze Kate het arme meisje to lijf, greep
haar met beide armen en schudde haar met geweld.
Waarom, waarom riep zij, zijt gij niet gekomen op den
schreeuw, zooals ik u gevraagd en zooals gij beloofd had ?
Ik gaf een schreeuw dat mijn keel er van seheurde.... gij moet
het dus wel gehoord hebben!
Zonder het antwoord van Katrien of te wachten stiet Roze
Kate haar van zich af.
Weg ! Ga weg ! ik zou u kunnen:..
— Och, Roze Kate, sprak Katrien gansch onthutst,
Wat ik ? .... Waar waart ge ?...
— Jacob zond mij straks naar boor Jans ik kom terug. .....
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ik liep zoo hard mijn beenen mij dragon wilden en . . • . • . . •
— 1 Is te laat... to laat ! te laat !
— Mischien is er toch nog een middel, zegt Walkiers....
—Een middel, hebt gij een middel ? Spreek, spreek, riep Roze
Kate zich aan deze uitertste hoop, hoe gering dan ook, vastklampend als de drenkeling aan een stroohaim.
— Wij zouden, dunkt mij, dadelijk het gerecht moeten verwittigen, zeide Walkiers.
— Het gerecht, het gerecht, zei Roze gramstorig, het gerecht
is tegen ons. Alleen wanneer wij bewijzen konden, klaar als de
zon, dat Everard onschuldig is, alleen dan, wanneer wij de moordenaars konden noemen en aanbrengen, zou de justicie er in
toegestemd hebben haar vonnis te wijzigen!
Nu is alles verloren ! Zich naar de op den grond uitgestrekt
liggende lijken voorover buigend, ging het opgewondene meisje
met steeds grooter wordende drift voort :
— Gevloekt, o broedermooders !... Moedermoorders.. Gevloekt
o monsters !
Gevloekt de dag waarop gij ter wereld kwaamt !
Gevloekt, afschuwelijk wilde beesten..,
SAmen geboren zult gij ook samen ter hello varen...
Walkiers kon niet langer zijne aandoening bemeesteren.
Het zien van zooveel wanhoop maakte hem koud als ijs.
Katrien weende dat ze snikte.
Plotselings wierp zich Roze Kate naast het lijk van Jacob op
de knieen.
Nu schoot Walkiers toe.
llij greep Roze Kate, die, hij twijfelde er niet langer aan,
door overmaat van smart krankzinnig geworden was, onder de
armen, en wilde haar met geweld optillen om haar te verwijderen.
— Laat mij los ! schreeuwde zij, hij leeft nog! Terzelfder tijd
rukte zij zich los uit de handen van Walkiers, en legde zij haar
oor tegen de borst van Jacob.
Walkiers keek nu insgelijks aandachtig toe.
Het was inderdaad niet onmogelijk dat Jacob nog leefde.
— Loop om den pastoor, riep hij tot Katrien, loop 't is nog
tijd misschien om hem de H. Olie toe te dienen.
— Blijf hier, gebood Roze Kate, blijf... gij zoudt toch te laat
komen.
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Zich tot Jacob 's oor neerbuigend riep zij op biddenden toon:
— Jacob, Jacob, hoort gij mij ?
De stervende verroerde niet.
— 0 God, heb medelijden ! smeekte Roze Kate, de handen ten
hemel strekkend, laat hem niet sterven vooraleer hij zich met
U verzoend hebbe door de bekentenis zijner schuld.....
0 heb dank o God, riep Roze Kate nu een stond andermaal !
Hij leeft !
Zij oog, zijn mond opent zich....
Hij herleeft.....
Walkiers, Katrien komt hier en luistert...
Het meisje had het hoofd van Jacob tusschen hare handen
genomen.
Zij scheen' met hare van hoop en begeestering stralende oogen
tot in zijne ziel te dringen, daar nieuw leven en sterkere wilskracht te doen ontstaan.
— Jacob, spreek, spreek !
Ili wil het, gij moet !
Luistert, luister, zijne lippen verroeren!
Jacob ! hoort gij mij ?
Spreek, Jacob, spreek !
Gij hebt uwe moeder gedood.... beken... verscliijn niet voor
Gods eeuwigen rechterstoel zonder berouw over uwe misdaad
getoond te hebben...
Beken.... Beken !
— God zij mij genadig.... fluisterde de stervende.
— Hebt gij het gedaan, Jacob ? hijgde Roze Kate. Beken.. beken.
— Ik....
— Luistert, luistert, zei het meisje Walkiers en Katrien nog
dichterbij trekkend...
— Ik heb... het gedaan.... zegt Jacob met bovemmensehelijke
.1u-achtsinspanning.... Dat God... mij... vergiffennis... geve....
— Gij hoort het !
Walkiers, 'gij hoort het, Katrien :
Hij heeft het gedaan...
Hij bekent...
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Everard is onschuldig... -Wij hebben voldoende getuigenis...
Naar Brussel, naar Brussel bij onzen genailigen herto3 opd
hij onmiddelijk de strafuitvoering doe schorsen.!
Everard, Everard gij zijt gered
Uwe eer zal gewroken worden !
En, als uitgelaten van vreugd, ijlt Roze Kate uit de smidse
wog, gevolgd door Walkiers, terwijl Katrien, naast den stervenden Jacob knielt, en een vurig gebed voor den berouwhebbenden moordenaar ten Hemel stuurt. Een snik, een laatste
doodsreutel, en Jacob heeft de groote reis naar de Eeuwigheid
aan ge van gen .

DRIE-EN-ZEVENTIGSTE-HOOESTUK

Noodlot

et is daags na de dramatissche gebeurtenis die 'in de
smidse der Dirixen was voorgevallen.
Wij , bevinden ons in de enge Steenstraat en ver.
zoeken den lezer met ons stil to staan voor het hooge
sombero govang « het steenpoort waarin de gevan
genen worden opgesfoten uit de rechterlijke omhijning van Brussel
nadat de rechtbank hun doodvonnis heeft uitgesprokon.
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Wij dringen onder de groote eikenhouten poort op het binnen
hof, volgen een cipier.
Neeltje Winpelo, de eigen broér van Heintje Whikelo, die hier
het gewichtige ambt van gevangenbewaker uitoefent:
Neeltje, zoowel als zijn broeder,is het aan te zien dat hij een
goed en inedelijdend hart heeft.
Met den zwaren sleutelbos in de hand, stapt hij met tragen
tred vooruit.
Zijn hoofd hangt zwaarmoedig op de schouders.
— 't Is aardig, monpelt hij binnensmonds, Heintje zei mij dat
hij onschuldig is, en, al is hij ook eerst sedert gisteren hier,
moet ik zeggen dat ik in die overtuiging reeds volkomen deel.
Ja, die Everard Dirix is onschuldig, daarop steek ik mijn hand
in 't vuur.
Maar, drommels, als het waar is wat Heintje zegt, dat iij de
moordenaars ke pt, waarom noemt hij ze dan niet ?
Waarom blijft hij zoo halsstarig zwijgen ?
Wil hij misschien wachten tot op het laatste owenblik, om
ten aanschouwe van heel de stad en den omtrek, op bet schavot
zelve, bet bewijs zijner ontschuld te leveren ?
Hij zal dan daartoe spoedig de gelegenheid hebben, want
't is voor dezen morgen, naar ik meen.
De beul is onverwachts in het gevang aangekomen.
Hij maakt zich in alle geheimzinnigheid bereid tot done hatsrechting...
Nog nooit is het te zien geweest dat iemand op een Zondag wordt terecht gesteld.
Zal dat dan nu gebeuren ?
Waarom zou de strafuitvoering wel vervroegd zijn ?
Eerst was zij bepaald op Dinsdag en zoo word het ook het
publiek kond gedaan.
Heintje heeft gelijk, deze zaak wordt hoe langer, hoe duisterder... . .
Hola, man, zoo werd Neeltje Wimpelo eensklaps aangeroepen door een als veekoopman gekleed perscen, die er zeer oud
en sukkelachtig uitzag, en die eensklaps voor Neeltje stond zonder dat deze wilt van waar die vreemde gekomen was.
Goeden morgen, vriend, sprak hij tot den gevangenbewaker, goeden morgen, Mijnheer Neeltje Wimpelo.
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— Goeden morgen, antwoord(le do aangesprokene, kent gij mij ?
- Uw broeder Ileintje Winpelo zencit mij tot u.
--- Zoo, en met Welke boodschap
Gij zijt den hoofileipier deter gevangenis ?
Hoofdcipier ?
nu ja,, zei Neeltje, gestreeld over den
titel, die hem gege y en wefd: vat verlangt, gij ?
Ik wilde U vragen of het niet mogelijli is met een ewer
gevangemen een onderhoud to liebben?
Neen, dat is niet mogelijk.
Hij is onsehuldig, de gevangene (lien ik verlang to spreken.
Ik betwist dat niet, doch mijn pli g ht is mijn plicht.
Ik smeek u erom, laat mij een kwartier bij Everard Dirix
en ik zal u eeuwig danhaar zijn.
Everard Dirix ? vroeg Neeltje in gedachten verzonken, dat
is dezelfde waarover Iteintje mij gesproken heeft.
Ja, Heintje \Vimpelo, die ook een verstandig en goedhartig
mensch is, is van Everard 's onschuld overtuigd, haastte de oude
veekoopman to zeggen,
— Is Everard Dirix van uwe familie ?
oude man ontwij kend.
Ja en neen, antwoordde
— Wie zijt ge
? Ik meet weten wie ge zijt antlers
kan ik het op mlj niet nemen u de -v-erlangde toelating to geven.
Ik Meet Jau Mew-lo. Ik moest trouwen met de ongelukkige
moeder van Everard, en het schijnt dat dit inzicht niet vreemd
was aan de oorzaalc (hie den moord ten gevolge had.
1k zou dus eene laaiste maal met Everard willen spreken.
Misscliien zal ik hem er toe overhalen de moordenaars aan to
dui en.
— Weet gij dat het... voor vandaag is ?
- Wat voor vandaag ?
-- De strafuitvoeringw
--- De.... Maar, man, is toch aangekondigd voor Dinsdag.
- Ja, doch ik .! eloof dat er verandering gekomen is en dat
het voor heddn niorgen is.
Voor heden morgen, stotterde de oude,
maar...
--- Nu, zei Neeltje, 't zou toch ook wel kunnen zijn dat ik mij
vergis, 't is immers Zondag vandaag.
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- 't Is zoo, zei do als veekoopman verkleede boor, nooit heeft
men gehoord dat de- Zondag door eene strafuitvoering ontheiligd
`nerd....
fk zal mij dus vergist hebben, sprak Neeltje, vecleer om
den vroegstondigen bezoeker niet te verontrusten, dan omdat hij
werkelijk geloofde wat hij beweerde.
— Leg, heer hoofdcipier, smcekte Jan Meerlo, zult ge mij de
toelating niet geven die ik verzoek ?
Gij ziet dat de ongelukkige Everard misschien nog maar
enkele ui-e en to leven heeft... Zult gij horn den troost niet gunners,
voor zijn vreeselijk einde, tea mi'iste do stem van een trooster
te hooren ?
Kondet gij de toelating niet vragen aan onzen genadigen
vorst, aartshertog Frans van Lorreinen ? vroeg Neeltje, die
inderdaad niet meer wist wat antwoorden om zija bezoeker of

te wizen.
i HO brave ventje was in zijn hart bereil voor Everard Dirix
iets meer te doen dan voor een gewoon moordena:Ir of misdadiger. De vrees echter vuor de versclirikkel jke striaf die hem
wachtte, moest het geweten zijn dat hij een aan het gevang
vreemd persoon binnen de cellen had toegelaten, deed heni
aarzelen.
— Man, zei hij na een poosje, weet ge wel wat ik wang zoo
ik uw verzoek inwillig ?
Weet gij wel dat het mij niet alleen mijn post, maar ook mijne
vrijheid, misschien mijn leven kosten zou, zoo ik u b j Everard
Dirix toelict ?
— Niemand zal het weten, drong Jan Meerlo aan, het is nog
vroeg. Er is geen inensch hier buiten u en mij,
— En mijn kameraad daar in de wachtkamcr I
— 0, die zult gij wel 't een of 't ander kunnen opdisschen ?..
1k smeek u, laat mij eene eukele minuut bij Everard; ging Jan
Meerlo voort, ik moet hem spreken, hij mag, zonder mij gezien
te hebben, niet sterven....
— Welaan....
- Gij stemt toe ! o, wees gezegend ! riep de hoer.
- Zwijg, bevool Neeltje kortaf, en maak geen nutteloos misbaar. Volg mij.
Hierop keerde Neeltje zich kort om en oin r, naar de deur, die
op het binnenhof gar, terug.

S
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Jan Meerlo keek hem ontliutst
Hield die cipier hem voor den gek en bracht hij hem weer
buiten het Steenpoort ?
Neel .* eater keerde zich om en wenkte hem bevelend dat
hij volgen zou.
Onder de ingangpoort gekomen, bleef de gevangenN4aker staan.
Toen Jan Meerlo hem eindelijk schoorvoetend genaderd was,
fluisterde Neeltje hem toe :
— Zoo gij er inderdaad aan houdt uw vriend te bezoeken,
doe dan zonder aarzelen. zooals -ik u gebieden zal.
— Ik zal het, zei Jan 'Meerlo.
— Blijf hier staan, zei daarop Neeltje, zoolang gij iemand de
wachtkamer in of uit ziet gaan.
— Gij vraagt aan den eersten then gij ziet of Neeltje Winipelo
hier is.
Jan Meerlo knikte tot teeken dat hij begon te begrijpen.
— Men zal u dan vragen wat gij van mij verlangt. Zeg dan dat
gij gezondein zijt door mijn broeder Heintje uit Tervuren, en dat
gij eene boodschap voor mij hebt, die gij verlangt aan mij per:soonlijk 'ter hand te stellen.
— Ik zal letterlijk does zooals gij mij opgeeft, zei Jan Meerlo.
— Nu laat ik u alleen, ik moet voort, zei Neeltje, ik
Everard Dirix verwittigen.
Jan Meerlo bleef onder de groote poort staan heen en weer
slenteren, terwijl Neeltje Wimpelo met zijn sleutelbos het binnenplein overstapte weldra door eene der lage eiken deuren
verdween die ®p dit binnenplein uitgaven.
Door een breeden somberen gang, begaf zich de cipier naar
de eel waarin de ter food veroordeelden waren opgesloten.
Hij opent die eel.
Zij is nauwelijks een tiental voeten vierkant.
Hoog, in den achterwand, is e'en klein rond luchtgat, van
stevige ijzeren staven voorzien, alsof de rampzalige, die hier
de laatste dagen komt doorbrengen, Welke het onverbiddelijk6
menschelijk gerecht hem geteld hebben, in zijn wanhoop
beproeven zou dit Lien voet hooge luchtgat te bereiken, en,
al is het nauw groot genoeg om eene kat doorgang te verleenen, er toch door ontsnappen zou.
Toen Neeltje Wimpelo in de eel trad, zat rechts van de
deur, op een vierkanten steen, die tot rustplaats diende, edh
jongeling in diep gepeins versionden.
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Hij hid het hoofd niet op then do gevangenbewaker binnen
trad.
Niets verroerde aan hem.
Hij was een beeld gelijk.
Of sliep hij misschien ?
Neen, want de oogen zijn geopend, maar de blik is steak
en doelloos ten gronde
erericht.
b
b
Die man, wiens handen in zware boeien geklonken zijn
zoodat elke beweging hem schier onmogelijk gemaakt is,,,
wiens gelaat door lichamelijk en zedelljk lijden is uitgemergeld, dat is de eens zoo kloeke en sterke Everard Dirix !
— De zon is reeds opgestaan, zegde Neetje, Coen hij zag hoe
roerloos de gevangene daar zat.
Everard verroerde niet.
— Ileb moed, arme jongen, gin de ge-vangenbewaker voort,
heb moed : men komt u misschien heden reeds ..... halen.
Hoorde hem Everard dan niet ?
Vatte hij de akelige beteekenis dozer sombere woorden niet ?
Althans, zij schenen goon don minston indruli op hem to
makers.
— 't Zal mischien reeds binnen eon uur zijn, zegt Neeltje.
Everard zat daar steeds even onbeweeglijk.
— Nog een uur slecuts hebt gij to levee, zei 4,geyangenbewaker sidderend.
— Jaw.
Dat was alles wat Everard antwoordde.
— Maar, rampzalige jongeling,riep Neeltje ondanks zich zelven
bewogen door zooveel overmaat van smart, ik zeg u t dat bin.
nen een uur mischien alles voor u zal argefoopen zijn.
— Ik hoor het wel.
Wat wilt gij er aari doen ?
Gij zit daar als een offerlam. Mijn hart bloedt u zoo gelateri
to zien.
Wat zou het baten to snikken en to jammeren ?
Alle hoop is voorbij : van de menschen verwacht ik niets meer
en met ,God heb ik mij verzoend.Hij handele met mij gelijk het hem behagen moge !
Mijn noodlot zal vervuld worded.
— Uw noodlot ? van welk noodlot spreekt gij ? vrOeg Neeltj
meer en meer ontroerd en door Everard's lijden ingenomen.
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— Van over jaren werd het mij voorspeld, antwoordde Everard.
Een groot onheil zou over mij komen. Op het oogenblik dat ik
van dit onbeil zou bevrijd worden, zou ik toch verloren gaan
— Gij spreekt zoo zonderling, vriend. Zoolang er leven is, is
er ooi hog hoop. Ili breng u straks eene ferme teug brandewijn.
Pat zal u versterken.
or.
— Mijn geweten is zuiver, ik vrees niets, antwoordde Everard.
Ik dank u voor uw goed inzieht, doch ik behoef geen drank
die bedwelmt. Ik steun op God.
Zoo spreekt alleen hij die werkelijk onschuldig is, sprak Neeltje
met afgewend gelaat, en moet die onschuldige nu sterven !
— Ran ik voor u iets doen ? vroeg hij daarna luidop.
— Neen, ik dank u, herhaalde Everard.
— Hebt gij niets te doen zeggen aan uwe bloedverwanten ?
— Bloedverwanten.... zei Everard terwiji hij eindelijk het hoofd
oprichtte.
- Ja, ik bedoel of gij niets hebt to doen zeggen aan uwe
familie ?
- Ik heb geene familie, sprak Everard somber, ik heb geene
bloedverwanten.
- Arme jongen, zuchtte Neeltje, hij verliest het hook'.
Neeltje wist inclerdaad van zijn broeder Heintje dat Everard te
Auderghem nog twee broeders had.
Hij had nog 'nets gehoord van het verschrikkelijke treurspel,
dat den vorigen avond een einde gesteld had aan hun misdadig bestaan.
Hebt gij clan geene broeders meer ? drong Neeltje aan, en
zouden die niet gaarne eenige tijding -\' an u ontvangen.
— Ik heb geene broeders ulcer, die zijn dood, sprak de gevangenc somber, terwiji zijn oog strati naar eon hoek der eel
gericht bleef.
— Dood !...
— Blood eischt blood-- Het stond geschreven... Het noodlot
had het zoo beslist, en zoo moest het gebeuren... Ik wil ook
sterven.... Sterven om het i. jselijke misdrijf uit to boeten... Ja,
zoo moet het zjn... De eene boot voor den anderen.... Onschuldig
bloed moot schuldig blood vrijkoopen... Wat was liij ijselijk die
droom... Was het een droom ?...
- Everard, riep de gevangenbewaker, gij Wt... Het vooruit-
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zicht op de strafuitvoering werkt op uwe zenuwen. Wees
bedaard.
— Ik ben kalm, omdat mijn geweten mij niets te verwijten
heeft, antwoordde Everard.
GU vroegt in' ij daareven of gij niets voor mij doen kondet,
nietwaar ?
— Ja, als gij eenige boodschap hebt, clan zal mijne vrouw
zich daar gaarne mcde gelasten.
Everard haalt -van onder zijne kleederen een klein verslenst
tuiltje korenbloemen te voorsch0n.
— Deze bloemen, zei hij, kreeg ik van het meisje waarvan
ik u gisteren gesproken heb.
— Van Roze Kate, zei Neeltj.
— Juist. Door list heb ik die bloemen tot nu toe op mij kunnen dragen en aan do aandacht der beulen onttrekken.
Dat uwe vrouw die bloemen, mij boven alles duurbaar, teiatig
brenge aan Roze Kate.
Dat zij haar zegge hoe die bloemen op mijn hart gedragen
werden als een heiligdom, dat mijne tranen ze doorweakten, dat
mijn boezem ze verwarmde.
Everard's gemoed kwam vol.
Tranen kwamen hem in de oogen en snikken kropten hem in
de keel.
HO bedwong zich echter met geweld en ging voort :
— De gedenkenis is onnoozel, ik weet het, doch wat kan ik
haar anders nalaten?
Zij zal de woorden beseffen van die eenvoudige verslenste
bloemen, mij zoo lief....
In vervoering bracht hij nu de verslenste korenbloemen aa.n
zijne lippen en drukte er hartstochtelijke kussen op.
Vervolgens overhandigde hij ze aan Neeltje en ging voort :
— Ik heb betrouwen in u. Gij zult de boodschap overhandigen. Gij zijt een braaf mensch.
Daarom zegene God u en uwe vrouw. Daarom due ik u
bidden dat deze laatste aan Roze Kate een kus geve van mijnentwege, en haar zegge....dat....dat in dien kus gansch mijn
ziel ligt....
Everard kon nu niet langer zijne ontroering bemeesteren.
ITO borst in hartstochtelijke snikken los en liet zich afgemat
op den steen nederzijgen.
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Neeltje Wimpelo insgeluks voeit zieh de tranen in de oogen
korner).
IIij grit Everard's hand, drukt die innig en spreekt troostend :
ilij God, die ons hoort, morgen vroeg is die zendig volbracht.
— Daiik man, heb dank. Lai vandaag inderdaad altos aCgeloopen zijn ?
- Helaa,s ...
— 0, ik vrees den dood niet, alleen meende ik dat ik ten
minste nog iemand mijner kennis zou hebben kunnen omhelzen
alvorens tc sterven
Raze Kate nog eehmaal te zien!..
- Troost u en berust in het onvermijdelijke, vriend.
— 1k bcn bereid, doch hadde ik iemand gezien die mij genegen
is, mij dunkt ik hadde mij versterkt gevoeld.
- Waar zijn mijne zinnen ? riep Neeltje Wimpelo zich
•
eensidaps met het plat der hand voor het voorhoofil slaande,
daar is iemand die u verlangt to spreken en.....
- 't Is onmogelijk, niet waar ? Men zou niet dulden dat
iemand mij bezoeke.
- Neer, de overheid zou gewis er nooit in toesteinmen
u te laten bezoeken, inaar ik heb op eigen hand gehandeld.
- Gij.... 0 goede vriend, in mijn laatste stond zal ik voor
u bidden, riep Everard opgaogen.
Maar.... ging 110 na eene poos voort, zeidet gij niet dat
het voor heden morgen is ?..
— Inderdaad.
— Hoe zal ik dan nog den tijd
bet verleende bezoek
te ontvangen !
— De persoon, die u wenscht te spreken, is hier.
— Ja, hij waclit in de wachtkamer onder de groote poort.
Ik heb gezegd dat hij antwoorden moot, zoo 't hem gevraagd
wordt, dat hij komt om mij to spreken.
Hem naderhand dan hier binnen brengen, dat is mijne zaak.
ztjt een 'edel menscli !
Oij
— Oeb, ik ben zoo gelukkig lets voor u te kunnen doen.
Jammer dat het niet meer is.... Hoe' gaarne zag ik u in vrijheid
— Dat is helaas niet meer mogelijk...
Na de hopelooze poging tot ontvluchting, door personen, die
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mij dierbaar, zijn beproefd, en die, ik weet niet dank aan walk
verraad, mislukte, moest ik alle hoop laten varen.
Ik beklaag mij eater niet. Het geschie(le met mij zooals het
God in zijne almacht beslist.
Wie is er om mij to spreken vroeg Everard na eene poos,
terwip hem het hart van blijde verwachting den boezem deed jagen.
Neeltje begreep welk antwoord het was dat Everard verwachtte.
Het gelaat van den braven cipier werd droef.
Hij kon immers dat antwoord niet geven, en de persoon, die
zoo sterk aangedrongen had, was Roze Kate niet
— Ik ga den bezoeker halen, zei Neeltje Wimpelo ontwijkend,
en daarop verliet hij de donkere, sombere eel.
— Het is Roze Kate niet, zuchtte Everard die weer op zijn
steen ineen zakte, dat het nooiliot vervnld worde
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en kwart uurs verliep.
Toen wen] de deur der cel andermaal geopend en
Nceltje Wimpelo trad terug binnen.
Vol es mij, zei hij bij de deur staanblijvend, en zich
naar een persoon omwendend, die achter hem in den
gang seheen te staan, ik evil u het gevang eens laten afzien.
Nieuwsgierig heeft Everard het hoofd opgeheven, en kijkt nu
oin naar den vreemden bezoeker.
Vreemd iritlerdaad schijnt hij hem, dezen ouden als veekoopman
gekleeden bezoeker, welke naar alien schijn, ziek of ten minste
sterk vermoeid sehijut.
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De breedgeranden hoed met slappe, afhangende boorden
bedekt hem het gelaat zoodat Everard hem aanvankelijk niet
hekkent.
De binnentredende leunt met beide handen op eenen stok en
blijft naast de . deur stain.
- Ik gun u een kwartier, zegt Neeltje Wimpelo, geene second°
langer.
1k zet mijn plaats en misschien mijn vel in de waagschaal.
Maak het dus zoo Dort mogelijk.
- Ja, man,_ knikt Jan Meerlo, terwiji hij benauwd i-ondblikt.
- Ja, Ja, fluistert hem Neeltje toe die al zijn doen heeft, gadegeslagen, geen noo4 dat ie-nan ri hieruit gerake, ho ?
Een vliegje eons hier in, blijft er in : geen zonnestraal dringt
tot bier.
Onthoud wat ik u zei; ik laat u.
Neeltje Wimpelo verliet de eel en grendelde de deur achter
zich.,
Everard had het kortstondig tooneel tusschen Neeltje en Jan
Meerlo met zwijgende verbaasdheid gadegesla,gen.
Immers, in lien ouden gebrekkelijken man, herkende hij Jan
Meerlo den forsigen Boer niet.
De stem was nochtans wel zijne stem.
Waarvan dit plotselings verval?
Zoodra Neeltje's voetstappen in den somberen gang niet meer
weerklonlien en de bezoeker zich dus overtuigd had dat hij
niet meer bospied kon worden, verliet hij eensklaps zijne ziekelijke
houding, zette den stok nevens de deur, richtte zijne gestalte
g.insch o mhoog, .nam zich den hoed of en keek daarna den
gevangene eene NOP aan.
— Everard.... sprak hij zachtjes.
Everard keek hem vragend aan.
— Everard, ik ben het.
Meerlo !
— Anne jongen.
— GO hier, Meerlo !?
— Zooals gij ziet. Ja. Door mijne houding heb ik mij voor
iedereen weten onkennelijk to maken.
Aan Neeltje Wimpelo alleen, die mij een braaf goed mensch
schijnt, heb ik mijn naam gezegd.
- Ik dank u dat gij mij hebt willen bezoeken, zei Everard
geroerd.
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— Jets zegt mij dat gij onschuldig zijt.
- Ik ben het.
— Ja, Ja, ik geloor, ik ben overtuigcl dat gij het zijt.
Arme, arme jongen
— Waarom zijt gij hier, Jan Meerlo ? Wie zond u ?
- Eer ik spreke Everard, eerst bid ik u om vergiffenis !
\Vat heb ik u te vergeven ? riep Everard verrast.
- Veel... veel... alles... zuchtte Jan Meerlo.
— 1k begrijp a niet.
- Ja, wel, ja Ik ben de oorzaak van alles wat gebeurd is.
- Gij !?
— Ja, ja, ik.
— Bedaar, ' Jan Meerlo, gij hebt u niets te verwijten.
— 1k was het, riep de steeds meer en meer ontroerde Jan
Meerlo, die uwe moeder tot trouwen aanzette.
- Dat was uw recht.
— Neen, dat was mijn recht niet, vermits de gansche famine
tegen mij opstond.
- Gij overdrijft.
- Ik overdrijf niet.
— Ja, toch.
— Thrinnert gij u nog hoe uw oom, de oude Cornelis Dirix
is te werk gegaan ?
- Hij hielt aan 't goed, hij meende dat hij voor 't beste
handelde.
— 't Kan zijn...... maar ..... . maar......
— Wat dan Jan Meerlo ?
- Als de moordenaar nu iemand was die.... die.... nog ..p4ernand verdacht.
- Wie ? Wie meent gij, riep Everard opgewonden.
- Wie weet....Uw oom Cornelis misschien..... Wee t ik het
ooit dan zal ik hem vreeselijk straffen 4...
- Hij, hij is het niet, antwoordde Eeverard, weer bedaard
wordend....
- Hij is het niet! Gij weet dus wie het is ? riep' Jan Meerlo
getroffen. Gij weet het en gij hebt niet gesproken
Gij spreekt nog niet.
— Wie zou. mij geloofd hebben ?
— Kondet gij uw vermoeden dan niet bewijzen ?
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— Geen bloot vermoeden was het, inaar zekerheid.
-- Welnu dan, Everard, ik bezweer u, spreek, zeg de -waarheid.
Everard schudde ' weemoedig het 11001(1.
— Het is eene besliste zaak, zei hij. Daarbij, ik wil boeten
voor anderen, en door mijne dood hunne schuld ark.00pen.
--,Maar dat is overdrevene grootmoedigheid !
Het is waanzin, riep Jan Meerlo. Dat mag niet gebeuren.
— En toch zal het zO(') zijn, hernain Everard.
Overigens, is de zoon Gods niet gestorvem tot boetedoening
voor oiansch het menschdom ?
— 0, ik weet wie het is ! Ik weet het !
Everard keek Jan Meerlo verrast aan.
— Ja, ging daze voort, eon licht is voor mij opgegaan : Jacob,
Simon!
— Neen ! neen ! riep Everard, gij vergist u !
Gij zijt mis ! Die zijn het niet.
Jan Meerlo wankelt op zip° beenen. Eene lievige ontroering
heeft zich meester gemaakt van.hem en doet al zijne ledematen
rillen.
— Martelaar ! Martelaar, zucht hij, gij zijt hot slachtoffer
van de afgrijselijkste gerechterlijke (lwaling.
— Het noodlot, zucht Everard, het kan niet veranderd worden.
— Wie ook do moordenaar weze, sprak Jan Meerlo voor
Everard neerknielend, ik herhaal dat ik het ben die de aanleidende oorzaak der misdaad was. Ik ben de schuld van alles :
Everard, ik smeek er u om, schenk mij vergiffenis.
— Ik zeg u, Jan Meerlo, dat ik u niets te vergeven heb. Het
doet mij echter good aan 't harte te zich d(it gij 1,gaan zijt
met mijn rampzaligen toestand.
Sta op, en kom op mijn hart.
Jan Meerlo richtte zich op, en legde weenena de armend rond
Everard 's pals.
Hij laat vrijen loop aan de tranen die hem als twee beken
over de wangen loopen en Everard deed alle moeile om hem
tot bedaren te brengen.
Och ja, 't is waar, knikte Jan Meerlo eindelijk, do tijd
verloopt....
Everard, mijn jongen, schrikkelijk zijn de folteringen die u
wachten !
-- Ja !
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— Welnu, cone ingeving des hemels : ik kom, zoo ging hij
op fluisterenden Loon voort, om u van daze folteringen to redden •
— Het is onnollit; mij eene hoop voor to spi egelen die ik
weet nict te kunnen verwezenlijkt wordem.
— 1k zeg u dat het mogelijk is.
— Wie hier eons wordt gekerkerd, zegge vaarw el aan alle
hoop.
Geen mensch kan mij hier nog helpen ?
— Geen mensch kan u helpen, zegt gij.
Welnu, ik breng hulp en bespaar u de folteringen.
— Ili begrijp u niet.
— Ziehier.
Dit zeggende had Jan Meerlo eon klein fleschje uit den zak
ge trokken, en duwde hij dit Everard in de hand.
— Wat is dat ? vroeg Everard verwonderd.
— Neem en drink, zei de bezoeker.
E n .....
— Gij valt dood en zijt van de folteringen verlost.
— Meerlo ! riep Everard, vol blijdschap het bevrijdend vergit
aanstarend.
— Zoo gauw ik weg ben, zeide Jan Meerlo, drink het uit
en..... alles is gedaan.
Nu viel eene lange poos van stilzwijgen en Everard's gelaat
verdonkerde van lieverlede meer en meer. Terwiji Jan Meerlo
hem vast bleef staan aankijken.
— Meerlo..... begon Everard.
— Welnu ?
— Dat kan niet.
— Niet ?
— Neen !
— Waarom ?
— Ik vrees de folteringen niet.
— Onzin ! Geloof mij, neem de drank in.
— Neon, zei Everard beslist.
— Wilt gij u dan in de handen der beulen overleveren als
gij het middel bij de hand hebt om die schande te ontgaan ?
— Ik -wil lijden, hoe moor hoe beter. Ik wil door mijn lijden
bij God en bij moeder vergiffenis bekomen voor hen, die heur,
mijne moeder, hebben gedood !
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— Maar gij weet niet wat gij zegt ! De beul gaat u onmensehelijk folteren.
— Neem het fleschje terug, Jan Meerlo, zei Everard.
— Bedenk u toch !
— Neen, 't is gansch bedacht. Ik wil geen schuldige daad
plegen dcor mij zelf te kort te doen.
— Men gaat uwe hand afkappen.
— In Gods naam.
— Men gaat u radbraken.
— Het bewustzijn mijner onschuld zal mij ondersteunen.
— Neem het vergift, raad ik u.
— Meerlo, ik dank u voor uw goed hert, doch ik alleen heb
te beslissen over mijn lot. Dring dus verder niet aan.
't Is mijne zaak. Ili wil, door lafheid, niemand het recht geven
te &Ill en ef. t ik cl-,uldig hen, en vooral wil ik niet, dat
zij, die ik lief heb, zij, Roze Kate, zulks in de « verste verte >>
kunne denken...
Warw. neem, terug ik wil het !
— Men gaat uwe hand afkappen....
— 1k weet het.
— U de verschrikkelijkste tormenten doen ondergaan.
— Ili weet het, neem terug, neem terug, drong Everard aan.
Welnu het zij zoo, doch ik wil niet van bier pan zonder
eene laatste maal te hebben beproefd u aan uw verschrildielij k
lot te onttrekken.
Weet dan dat de beulen reeds gereed staan.
Dat de bijlen gescherpt.... de koorden gevet zijn....
— Ili weet het, sprak Everard hoofschuddend, doch alle y wat
gij rnij zeggen kunt is nutteloos..... Alijn besluit is genomen....
het staat onwrikbaar vast....
— Everard.... trachtte Meerlo nog to onderbreken, doch ,ide
ongelukkige jongeling onderbrak hem onmiddellijk.
— Ili dank u, Meerio, zoo sprak hij, voor uw goed hert., 1k
alleen echter heb to beslissen.
— Doe wat ge wilt, zei Meerlo toornig.
— 1k wil niet, door lafheid, iemand het recht geven to `denken dat ik schuldig ben, en vooral wil ik niet dat zij, die ik
lief heb, meer dan alien, meer dan mj zelven, zij Roze Kate,
dat zij zou in de -verste verte kunnen onderstellen dat er een
zweem van verdenking tegen mij ban worden intgebracht.
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Daar
neern terug : ik wil het !....
Welnu, het gebeure dan zooals gij het wilt, sprak Jan Meerlo
toOrnig het fleschje andermaal terugnemend.
Wat u vervult, is dwaze opofferingszneht, blinde drift, fanatismus.
Everard luisterde zwijgend naar den uitval van Jan Meerlo.
Deze ging voort :
— Voor anderen, uit overdrevene liefde, uit zinnelooze grootmoedigheid, voor anderen, zeg ik, wilt ge lijden, u laten martelen,
uw bloed vergieten.
0, schrikkelijk vermoeden ! riep Jan Meerlo, meer en meer in
gloed gerakend door zijne eigene woorden, misschien, misschien.....
wilt gij de bloedzonde afkoopen uwer broeders !....
- Meerlo, zwijg, zwijg, schreeuwde Everard !
Ja, ik zwijg, riep Meerlo, ik zal u laten om hals brengen
een lain..... 1k zal li laten vermoorden, pijnigen, bespotten en
verachten door God en alleman, dat alles ter liefde van hem,
van hair.....
Vaarwel, vaarwel schreeuwde Meerlo! zich plotselings omkeerend en, zonder nog een blik op Everard te werpen vloog hij
naar de deur.
Had Neeltje Wimpelo vergeten die deur te sluiten ?
Was het tobval ?
' Was het eene' andere speling van het noodlot?
In alle geval, daar was de redding ; de vlucht was mogelijk.
Everard, spoedig, riep Jan Meerlo zich even ras omkeerend
als hij was heengegaan, ik wil u redden, zonder dat gij u
zelven to kort doet.
Vlucht, vlucht
Everard kook hem droef in 't gelaat.
- Spoedig, geef hier uwe boeien, dat ik ze los rukke... }Amnon
vijf minuten is het to laat... Neeltje Wimpelo gaat terug komen,
spoedig.. spoedig...
-- Jan Meerlo, gij zijt een braaf man, , en ge meent- het wel,
met mij : uit gansch mijn hart, uit gansch mijne ziel dank en
zegen ik u !
Hoerah ! eindelijk ! en, met koortsige haast begon, hij zich van
zijne handboeien to bevrijden.
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Werioren

verard keek den man aan, die hem, tegen wil en
dank, aan de handen des bouts onttrekken wilde.
Tot nu toe had hij nooit vermoed dat Jan Meerlo
hem eene zoo diepe genegenheid toedroeg.
Hij giste niet, hoe de arme man, zedert den dab
dat de vreeselijke misdaad plaats greep, door wroeging en door
Overdi-evnen' leedwezen was verteerd geworden.
Jan Meer16 inderdaad had rust nosh duur gehad, sedert het
ijselijk oogenblik waarop Cornelia, zoo hij meende, door A-ijne
tohuld was vermoord geworden.
Daarom was het dat hij alles beproefde en in 't werk stelde
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om Everard Dirix, Bien hij onschuldig wist, aan het ijselijke lot
to ontrekken, dat hem, evenals elk andere varier- of moedermoorder,
wachtte.
binnen enkele minutes, binnen
- Kom spoedig, smeekte
enkele sekonden -wellicht is het to laat.
— Neon, zei Everard be3list, het is niet mogelijk.
Waartoe overigens zou het dienen dezen kerker to ontvluchten
als ik toch weet dat ik goene honderd stappen gaa,n zou, zonder
opnieuw in de handen van het gerecht te vallen
Ik zou als een wild dier ach.tor volgd worths on, daarenboven,
aan iedereen het recht gegoven hebben wij to verdenken inderdaad
plichtig to zijn aa,n hot afschuwelijkste alter schelmstukken.
Gij wordt begekt, bespot Everard, gilde Jan Meerlo.
- Bespot ? vroeg Everard, door wie ?
- Ongelukkige, gij dwingt mij te spreken. Welaan, luister dan !
Vol adel en hooghartigen edelmoed denkt gij aan. anderen !
En die anderen, zooals ik zei, vergeten, bespotten u, schenden
en ontheiligen uwe gedachtenis.
— Jan Meerlo, vroog Everard angstig, door eon bang -v-oorgevoel
benepen, wat zegt gij !!
— Do waarheid, do bloote zuivere waarheid!
De mensch is ikzuchtig, eon leelijk boost !
Gij kent den mensch niet, hij zijt to braaf, to goon gj.... 1k
leer u den mensch kennen ! Ik spreek
Luister : Everard, hoor wat ik u zeggen ga, en... walg en
haat zullen u vervullen.
1k spreek ! en gij zult vluchten om wraak to nemen, of gij
zult u dooden als gij to goed zijt om de grootste alter schurkerijen
te straffen.
Is raja vermoeden ongegrond, ca kent gij uwe brooders niet
dan, dan leer ze kennen thane !
En leer kennen Roze Kate !
— Zij...
- Ja zij, hoor wat zij is!
— Gden woord meer !
- Gij moot alles hooren, alles weten. Ik spaar,fle u liever
dezen steek, doch gij dwingt mij ondanks mij zelvon hardvochtig
te zijn.
ging Jan
Gisteren, kwam ik in de smidse van u
Meerlo, hevig opgewonden en op ieder woord drukkend, voort.
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— Zoo, zei Everard die over al zijne ledematen beefde.
— En weet gij wie ik daar vond ?
Everard keel( hem vragend aan.
— Ili vond er, ging Meerlo voort, ik vond er Jacob, en in
zijne amen, en hem kussend, Roze Kate ?
Everard slaakte, bij het hooren diet . waarlijk voor hem vreeselijke woorden, een kreet die door merg en been drong ; een
kreet zoo snijdend dat men zou gemeend hebben dat hij door een
op de folterbank hijgend slachtoffer werd uitgegild.
Met e'en schok, deinsde hij tot tegen den muur terug, en,
bliksemsnel, een gewonden leeuw gelijk, wierp hij zich op Jan
Meerlo, sloeg hem tegen den grond en, zijne handen door Meerlo
een oogenblik te voren van hunne boeien bevrijd, knepen zijne
keel als in een ijzeren vijlstok.
Vruchteloos poogde Jan Meerlo zich van deze knellende handen te
bevrijden.
Als een brieschende leeuw ging Everard te werk, uit alle macht.
— Herroep ! herroep ! herroep ! of ik worg u !
Herroep, zeg ik u, want, steekt er moordzucht in oils . bloed,
ook in mij hebt gij die moordzucht thans losgerukt. Herroep !
herroep ! gij loogt, gij lasterdet !
— Helaas !
-- Gij liegt schreeuwde Everard.
— De hemel verplettere mij ! Zij kuste hem !
— Gelogen, gelogen !
— God zeif dede het mij niet antlers zeggen. Everard, zij
kuste hem !
— G:j zijt de duivel in eigen persoon. Gij liegt en lastert,
gij vloekt en zweert dat de dag helder, dat de nachtzonneklaar
is !
Van een oogenblik gebruik makend dat Everard 's vuisten
hem niet zoo geweldig meer omknelden, gelukte Jan Meerlo er
in door uiterste inspanning van al zijne krachten, zich ten halve
op te richten.
Everard echter wordt als waanzinnig van woode.
Schurk, lafaard, ellendige lasteraar ! schreeuwde hij, ik wil u
straffen, u vermorzelen ! bloed, bloed, o bloeddorst ! Ili wil uw
bloed, sterf !
Met verdubbelde woede had hij zich op Jan Meerlo geworpen.
Deze echter, ondanks hij zooveel ouder was dan Everard,
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verweerde zich krachtdadig met die zucht tot zelfbehoud en
zelfverdediging die doodsgevaar, medebrengt.
echter zou hij, voor den jongen Everard het onderspit
kebben moeten helv\-en, ware deze niet door lijden en ontberinger
lichaamlijker en zedelijker wijzie nitgeput geweest.
Een -woedende kreet over zijne onmaeht ontsnapt aan zijne
hijgende borst.
Jan Meerlo is erin gelukt zich op to ricliten en Everard van
zieli of to stooten.
Ilij is echter nict boos.
Droeftieid alleen en diepe ontmoediging spreken uit zijn gelaat.
eindeluk., Everard... dat is niet wel.- Everard, zegt
- Niet wel ! lietthaalt Everard werktuigelijk, zonder zich
rekenschap to geven van lietgeen hij zegt.
wilde enkel u aan do folteringen ontrekkon, herhaalde
Jan Meerlo
sprak do waarlieid: dat zweer
Gij dwongt mij to spreken en
nogmaals !
- Ja, ging de boor voort, dat mooder-zaliger mij bij God
vOyvloeke, dat vaderzaliger mij bij God vervloeke, dat God
eeuwig straffe, ilk sprak waarheid ! Everard geloof mij, ik bozweer
u dat ik waarheid sprak !
Als van de hand Gods geslagen, zoo staart, zijn bli p in de ruimte.
Doodsverf kleurt 'zijne wangen.
Zijn voorhoofd Miter gloeit.
Daarbinnen brantit t stormt het.
Verseheidene malen strijkt hij zich met de vlakke hand over
het voorhoofd, en dan vallen zijne armon eonsklaps slap langs
zijn liehaam.
De schok is to hevig geweest.
,De knak had ganseh zijne zenuwen ontsteld en zijne spieren
overspannen .
Met schijnbare kalmte vroeg hij thans :
Meerlo, is whar ?
- Ik zweer het !
- Ik geloof u.
- 0 de hemel zij gedankt
Gij zaagt dat A-ij hem kuste!
- Ik zag het met mijne eigene oogen, die uitbranden zoo ik hieg !
— En gij vergist u niet Gij zijt zeker niet eene andere voor
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Doze Kate genomen te hebben ?
— Heel zeker, wijl ik haar verweet zoo lichtzinnig te zAjn
en u zoo spoedig to hebben vergeten en verraden.
— En, wat antwoordde zij ?
— Wat zij antwoordde !! Ha, wat zou zij antwoorden ?
Verlegen stond zij daar, beschaamd dat ik haar betrapt had.
Maar toch had zij nog het- hart to zeggerV dat Lij vrij was te
doen wat zij Wilde, en lat ik mij met mijne eigene zaken te
moeien had.
— Meerlo....
Everard sidderde.
— Wat verlangt gij, EvQrard ?
- Geef hier het vergift.
— Ha eindelijk verstaat gij dan toch reden !
Jan Meerlo reitite aan Everard het fleschje waar,in zich een
dof geelachtig vocht beyond.
— Is het sterk vergift ?
— Drink uit, en gij. Gij zijt verlost van den afgrUselijken
marteldood.
Everard neemt het fleschje en werpt het met eon geweicligpn
smak tegen den muur van den kerker aan ,stukken.
— Ha ! riep Jan Meerlo, pijnlijk verrast, wat Aiaet,gij nu ?
- Vertrek Jan Meerlo. vertrek, en woes gerust.
De beul kan mij thans folteren, ik zal niets meer voelen.
— Hoe ?
Gij hebt mijn hart vermorzeld !
Beter dan het vergift heeft uw woord mij gedood, I en mi:,
voor alles wat komen moet, gevoelloos gemaakt ! Verthek !
- Gij jaagt mij -vreg !
Gij hebt-mijne ziet gedood. Ga !
— 0 mijn klein verstand !
-van den
1k deed alles om wel to doen ! En ik, ik heb d
beul gespeeld !
- Gij deed uw plicht, zegt Everard somber.
— Runt ge mij dat ook nog vergeven Everard ?
— Ga in vrede, man, en bid oor mij
Op dit oogeab4, hoorde men sDaypen in den gang ; het was
Neeltje Wimpelo die Jan Meerlo verwittigen kwam dat het
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toegestane kwartier verloopen was.
Toen hij de geopende deur zag, verschrikte hij geweldig.
Met een sprong was hij in de eel.
Hij herademde toen hij de zijn gevangene nog in gesprek
zag met dien bezoeker.
- Goddank, 'zuchtte Neeltje, zij hebben wellicht niet Bens
bemerkt dat de deur openstotad !
— Vaarwel, vaarwel, zei Jan Meerlo op dit oogenblik, God
zij u en alle zondaars genadig !
Hierop keerde hij zich om, greep zijnen stok, en volgde
strompelend en zwijgend den gevangenbewaker, die hem buiten
het sombere Steenpoort bracht.
Alles was nu voorbij : Everard zou aan de menscheltjke
lustitie worden overgeleverd
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Nattir

den lierlog:

et afgrijselijke drama, dat in de smidse der Dirixsen
had plaats gehad, was nog slechts gekend , door de
sinidsgasten en door Katrien.
Walkiers, alhoewel hevig geschokt door het ijselijke
voorval, had toch spoedig zijne, kalmte keronverd.
Katrien ging als ecne krankzinnige to week.
Huilend liep zij het neerhof op en vluchtte zij de hoeve in, waar
zij zich in hair kelderkamertje opsloot.
Roze Kate was weg, spoorloos verdwenen,' zoodat Walkiers
alleen in de smidse bij de twee lijken achterbleef.
Hij huiverde, loch niet van vrees.
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De gedachte aan het bloedig drama, door den tweeling, verwekt
de gedachte aan hun somber einde, aan de folteringen door Everard
uitgestaan in hunne plaats, bracht zijn bloed in gisting.
HO dacht eensklaps nu ook aan de voorspelling, zoo dikwijls
door zijn ouden meester-zaliger, bans- Dirix, herhaald :
De tweeling zal hier alles ten onder brengen.
Die voorzvgging was nu bloedige werkelijkheid geworden.
Wat zou er gebeuren ?
Wat zou het lot zijn dat Everard nu wachtte ?
Waarheen was Roze Kate ?
Walkiers stond op het punt de smiclse te verlaten, om Roze
op to zoeken, toen hij buiten naderende voetstappen hoorde.
Weidra hoorde hij ook de stem van Bert die, pratend met
den tweeden smidsgast, uit de Okeslagerij terugkwam.
Walkiers trad in de deuropening.
— Wat gebeurt er hier drommels toch ? vroeg Bert, toen hij
aan de gebaren van Walkiers bemerkte dat er iets vreemds op
handen zijn moest. Wij wachten den ganchen namiddag op u in
de olieslagerij, en gij komt niet terug ..... Wij doen het werk of
en komen gerust naar huis..... Daar loopt ons eensklaps iemand
tegen het lijf. En wie is dat ? Roze Kate, de met loshangende
haren en verscheurde kleederen.
— Waarheen gaat gij ?
— Ha, Lambert, zijt gij het !.... Het is geschied..... ze zijn
flood.... Ik ga naar den Hert-og !
En nu vinden wij u trier staan gebaren te maken alsof ware
hier iedereen waanzinnig geworden.
Wat is er ga, Walkiers ?
\Vat is er toch in Gods naam gebeurd ?
— God is rechtvaardig, antwoordde Walkiers plechtstatig, de
-Waarheid is eindelijk gekend.
— Welke waarheid ?
— Everard is onschuldig.
— En wie is dan de moordenaar ?
Daar liggen ze.... zei Wanders, en, terzijde tredend, wees hij
Haar de twee lijkon die in 't midden der smidse lagen uitgestrekt.
God....! zei Lambert, zich het hoofd ontblootend, terwi ,j1 zijn
kameraad insgelijks de nuts afnam, nu begrijp ik wat Roze Kate
bedoelde.
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— Zij ijlde naar Brussel, zeide ze naar den hertog. Jongens
wij kunnen haar niet alleen laten, sprak Walkiers blijft gij
hier en zorgt dat islets van plaats y eijewl won de zoolang de
justitie niet bier is geweest. I1 loop naarBrussel om Roze Kate
te beschermen of bj to staan, zoo 't noodig is.
uwe pogingen gelukket !
— Ga, Walhiers, en God geve dat
Het was tegen tien ure dat Roze Kate, liijgend en zweetend,
de poorten der stad bereikte.
Eerst toen zij in de sedert lang eenzame straten kwam, bedaclit zij, waaraan zij in hare opgewondenheid tot nu toe niet
niet eens gedacht had, nameltjk . hoe ongerUind het zijn zou
dozen avond den hertog to wilien spreken.
Wellicht was in het paleis reeds iedereen to bed, en de wacht
zou haar zeker niet toelaten tot binnen het paleis doom te 'dr ingen op zulk ontijdig uur.
Wat zou ztj thans doen? De angst, te last to komen, spoorde
haar aan tool' naar het aartshei togeluk
to gain.
Zij spoedde zich derhalve door de sombere straten voort.
Geen menseh ontrnoette
Op de groote Markt gekomen, liep zij door het Haringstraatje
en kwam langs de nauwe steeg van den achterkant bij den ingang van het Broodhuis, waarin de Aartshertog van Lorreinen
zijn hof hield.
Nog wilt Roze Kate niet hoe zij het wager zou zich voor de
wacht aan te melden, toen zij in het Haringstraatje eensklaps
voetstappen hoorde.
- Roze Kate, fluisterde nu terzelder tijd eene stein. Roze
Kate, zijt *gij het?
Die stern was Roze Kate niet onbekend.
— Ja, Wanders, antwoordde ze, hoe koint gij hier?
— 1k vernam van de knechts dat gij naar de stad geijid
waart om den hertog to zien. 1k vreesde u lleen to laten en
daarom volgde ik u.
- Gij zijt een bralf mensch, Walkiers. Everard zal u dankbaar
zijn als hij hoort hoe good go voor mij wart.
naar den hertog.
Woes verstandig, Roze Kate. Het is niet mogelijk u dozen
avond bij den vorst aan to bieden. Alleman is to bed.
— De uren zijn kostelijk, jammerile Roze : morgen is lit
misschien te laat.
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Neon, zei Walkiers, de strafuitvoering is immers cerst
bepaald voor Dinsdag en wij zijn Zaterdagavond. hebt al
den tijd om den hertog en het gerecht in to lichten.
- Mijn hart slaat zoo onstuimig,... jets zegt dat ik gieen
oogenblik verliezen mag....
De voorzegging komt mij weer zoo dreigend voor den geest,
Walkiers.;..
— De voorzegging ?
— Ja r de vdorzegging, « op het punt gered to \vorden, Ault
gij toch gansch verloren gaan )).
- Doze Kate, het is onverstandig: aan waarzeggerij to gelooven,
het is zondig ook. 1k zeg u dat het niet mogelijk is hedenavond
den hertog to spreken.
ons liever cone herberg zoeken, waar wij den nacht
kennen doorbrengen, en horn (Ian b j 't krieken van den (lag
hier terug.
— Neen, Walkiers, ik wil het thans beproeven.
— Maar, Raze Kate, de Soldaten zullen u niet aanhooren.
Bezie uwe kleederen, uwe loshangende Karen die de wind zoo
wild dooreen heeft geslingerd, kunt gij er aan denken in zulken
toestand voor onzen genathgen vorst to verschunen..
— Hij zal alles begrijpen en verschoonen wanneer hij de reden
mijner komst kennen zal.
- Wat is hier gaande ?
\Vat beteekent dat nachtelijk gekijf onder de vensters van
zijne vorstelijke hoogheid ? klonk tamelijk barsch de stem van
eon schildwacht, die nailer trad.
— 1k wil den hertog spreken, zij Row Kate vooruittredend,
onmiddellijk.
— Gij wilt den hertog spreken ?
Ja, hij zal zoo seffens koinen,lachte de schildwacht om to hooren
wat cen gekke deerne hem to vertellen heeft. Maak spoedig dat
gij weg komt, zoo niet wordt gij wegens storing van nachtrust
door de wacht opgepakt. Ik vraag het u eons of dit nu eon uur
is voor fatsoenlijke lieden! zoo besloot de soldaat zijne zedepreek.
Ili zei het u, Rozo, sprak Walkiers, woes verstandig, laat ons
gaan.
— God, o God het zal to laat zijn, zuchtte het meisje.
— Maar, `vat wilt gij dan om 's Hemels write toch? vroeg de
schildwacht.
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\Vat voert u hierheen? staat de froogstraat in brand oaf zijn de
Franschen in aantocht?
— Vriend, zei Walkiers, zoo gij wist welk vreeselijk drama,
heeft plaats gehad en waarvan dat meisje hies en ik zelt getuigen waren, gij zoudt ijzen en beven.
— Ik beef zoo gauw niet, antwoordde de soldaat, die rich barscher aanstelde dan hij eigenlijk was, maar laat Bens hooren wat
vreeselijks het is dat u zoo ontsteld maakte?
— Twee brooders hebben elkander vermoord.
— Gezelfmoord wilt ge zeggen.
— Neel], de een vermoordde den andere.
— Boer, wordt gij krankzinnig of komt gij om de wacht
van den hertog op stoopen te trekkers?
— Noch het ecir noch het ander, hernam Walkiers, en nil
vertelde hij in al zijne bloedige bijzonderheden het somber
treurspel der smedeu.
- Dat is inderlaad eene vreeselijke geschiedenis, zei de
soldaat, then Walkiers met zijn verhaal ten einde was, maar gij
zult toch wel begrijpen dat ik u daarombij den hertog niet toelaten
kan. Gij zult beter doen naar den Amman te gaan. 't Is zijne
zaak en niet die van den Hertog.
— Gij kent nog de oorzaak niet, die aanleiding gaf tot den
dubbelen moord, zei Roze Kate.
— En welke was dan die oorzaak ?
— Hebt gij gehoord van de moedermoord van Auderghem ?
vroeg Roze Kate, zonder rechtstreeks op zijne vraag te antwoorden.
— Ja, de moordenaar is sedert gisteren naar het gevang
Steenpoort overgebracht. Hij wordt Dinsdag geradbraakt
— God !.... gilde Roze Kate, de voorzegging !
Zij wrong wanhopig de handers.
- Ik moet den Vorst spreken, onmiddellijk... ik moet... riep
zij onstuiming, en ze wilde vooruitdringen : Walkiers en de
schildwacht hielden haar tegen.
Hier en daar werden vensters geopend, en eene ruwe stem
riep naar beneden :
- Heeft dat lawaai nu lang genoeg geduurd ?
Waar is dan de wacht dat zij de ruststoorders niet aanhoudt ?
- Daar hebt ge het nu al, zei de schildwacht. Zoo dadelijk
komt de hoofdman en dan zal ik er aan toeleggen.
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— Maar hij is mischuldig... hij is onseltuldig, riop Roze Kate
met gesmoorde stem.—
— Ach, zei Walkiers terwijl luj Roze Kate onder den arm
nam, en haar traclitte te troosten, woes nu Loch bedaard. Verlies
rn dit angstige oogenblik uwe kalinte niet, anders is alles
verloren
zei de soldaat, breng
— Gij spreekt ten minste verstandig,
het meisje veg.
- Wij zullen morgen vroeg op het eerste uur terug komen,
treostte Walkiers.
— Maar, man, vroeg de soldaat, waarom deedt ge niet vroeger
de waarheid kennen ?
— Wel, antwoordde Walkievs die niet good begrepen had, omdat
de plichtigen aan (lit afgrijselijke wanbedrijf, niemand anders
zijn dan de twee gebroeders Dirix, zich (lezen avond hebben
doodgevochten.
— Hemel !...
zult nu allicht onze ontroei irig begrOpen.
—
- Ja, maar waarom zoo lang gewacht die verklaring
doen ? vroeg weer do soldaat.
Omdat de plichtigen dezen avon f l ecrst 'mane schuld bekend
hebben in tegenwoordigheid van getuigen, antwoordde Walkiers.
- Een zonderling drama, inderdaad, zei de sehildwacht, en
dit meisje is zeker de zuster der Dirixen ?
— Neon, zei Walkiers, het is de verloofde van Everard.
— 0, nu begrijp ik hare smart ! Helaas ! heden avond is er
tech niets te doen voor haar. Zij moot geduld hebben tot morgen
vroeg. Ik zal den hoofdman der wacht in kennis stellen met
hetgeen ik vernomen bob opdat 110 op zijne beurt dadelijk
rapport maken 1)0 den Grootmeester van het paleis zoodat onze
genadige vorst onmiddellijk bij zijn ontwa,ken op do hoogte
gebraeht zal worden.
Gij zijt eon goed mensch, zei Walkiers. Gij hoort het
Roze, morgen vroeg zult gij het geval aan onzen vorst kunnen
uitleggen. Laat ons nu gaan.
Zuchtend list Roze Kate zich door Walkiers wegleiden.
I3eiden stapten de Groote Markt over en begaven zich naar de
afspanning De Gouden An her waar nog licht brandde.
De soldaat ging naar de wachtkamer, en vroeg dat hij door
een zijner makkers word afgelost, wij1 hij onmiddellijk eene
zeer gewichtige mededeeling aan den hoofdman to doen had.
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Een -VviVoelige Nacht.

at is er nu weer aan de hand ? vroeg Willems, die
het bevel over de wachtpost had, toen de schildwacht Dorus, zoo heette de soldaat met wien Roze
Kate en Walkiers in het Haringstraatje gesproken
hackle"), bij hem k warn.
- Eene zonderlinge geschiedenis, hoordman.
— Zoo.
- Ja, wegens den moedermoord van Auderghem.
Wat hebt gij daarover to vertellen ?
- Het schijnt dat de jongeling, die Dinsdag gehalsrecht
moet Wooden, onschuldig is.
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---„ Waarmede bemoeit gij u, Dorus ? Zijn dat taken die ons
aangaan ? Moest gij daarom afgelost worden ? Waarachtig, gij
hebt nogal front, gij !
— Hoofdman, indien ik zoo vrijmoedig was u te vragen mij
te doen aflossen, was het dat ik daartoe zeer gewichtige Peden
had en u meende dienst te bewijzen.
— Mij dionst bewijzen met zulke gekke histories ! Lie, vriend,
nu geloof ik ,dat gij heelemaal den kop verliest !
Op dit oogenblik werd de deur van het vertrek waarin zich
Willems met Dorus be yond, opengeduwd, en een oud gebogen
man trail -in de kamer.
— Boer Dirix, zei Willems, opstaande, is er nieuws ?
- — Ili horn eons hooren wanneer nu eigenlijk de strafuitvoering.
moet plaats hebben ? vroeg de oude, waarin wij boor Cornelis
.Dirix herkennen.
Zij is bepaald op Dinsdag aanstaande. Het schijnt dat de
moordenaar ietwat van uwe familie is ?
— Helaas ! ja, ik weet niet wat die ongelukkige kan aangespoordt
hebben zijne- moeder te vermoorden, antwoordde Dirix.... zeker
hij' is plichtig .... maar zij was het toch niet minder .... Zoodus,
dat het , tDinsdag is dat hij gehalsrecht wordt ?
-..- . !Ilij is onschuldig Everard Dirix, riep Dorus, die zich niet
langer bedwingen kon, hij is het niet die zijne moeder vermoordde. De' moordenaars zijn gekend.
— Wat ? wat zegt gij ? vroeg hoer Cornelis die in de wacht
zijn vrij woord had, al kon geen der wachten hem dan ook
uitstaan, de moordenaars zouden gekend zijn ? \Vat, Juzin !
— Geen onzin : ze zij gekend en. . . . gestraft.
— Spreek eindelijk nu eons duidelijk, zei de hoofdman, want
tot nu toe is er niet wijs te worden nit al wat gij - vertelt.
— Laat mij dan ook uitspreken, zei Dorus, een schuinschen blip
naar Cornelis Dirix werpend, die ten prooi scheen aan eene groote
ontroering, ik zal alles vertellen zooals het mij door de bruid
zelye van Everard Dirix zoo even verteld werd.
De oude Dirix gaapte, om zoo te zeggen, den spreker de woor-dep. nit Aen mondr,
Dorus verhaalde nu het tooneel, dat er zoo even in het Haripgs,fraatje had plaats gegrepen.
Toen hij met zijn verhaal tot aan het verschrikkelijke gevecht tussohen. Jacob en Simon gekomen was, en verteIde dat
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beiden ter pla.atse dood bleven na in tegenwoordigheid van getuigen bevestigd to liebben dat zij alleen schuld ha,dden aan de
moedermoord, vroeg Cornelis eensklaps :
— 11,Q1len xii, geekie aostiere bekentenissen gectaan?
— Andere bekentenissen? vroeg Dorus verrast, wat zouden zij
dan nog meer moeten bekennen?
— Ik weet het niet, 'tis maar als. . . .
Cornelis stotterde onverstaanbare woorden en zonder zich verder nog em den hoofdman of om don soldaat to bekommeren
verliet 110 ijliegs het vertrek.
— ITU verliest den kop, zei de hoofdman, en dat is begrijpelijk.
De Dirixen zijn zijne bloedeigen neven.
. — Men zou niet zeggen, merkte Darus aan, dat hij erg veel
begaan is met het lot van die neven.
Nu, zij hebben het er ook niet naar gemaakt om veel op zijn
medelijden to kunnen rekenen.
— 't Is al gelijk, zei Dorus, die vent heeft een staten hart.
Ik heb nooit een goed oog in hem gehad.
— Wij hebben thans maatregels te nemen, zij de hoofdman,
ten einde onz gn genadigen vorst den Aartshertog zoodra, mogelijk
op de hoogte van het gebeurde to brengen; zujlie dramatische
en bloedige gebeurtenis heeft nog nooit- in ons gebied plaats
gehad. Gij hebt wel geclaan, Dorus, mij onmiddellijk to hebben
verwittigd. Ik ga dadelijk rapport maken dat ik bij het krieken
van den dag persoonlijk aan den IIofmeester overhandigt en zal.
Ga naar de wachthamer ; ik goof u verder mijne orders.
Dorus voldeed aan het bevel van den hoofdman, en weidra was
gansch de de wacht op de hoogte van het voorgevallene, dat
de algeineene verslagenheid wekte.
Nog waren de van de wacht zijnde soldaten in druk gesprek
over Let drama van Auderghem, toen zich onverwacht een bode
van den 'Amman aanmeldde.
\Vat kwam die nog zoo laat doen ?
Nadat hij het wachtwoord gegeven had en in do zaal was
binnen gelaten, -sprak hij:
-- Bevel van den Amman, ik moet dadelijk den hoofdman
Willems sprekeu.
— Wat is er aan de hand, Nardus ? vroegen de ver baasde
soldaten.
— Hm ! iets heel bedenkelijks, antwoordde de bode „ die door

TREURSPEL DER SMEDEN

935

de wachten goed gekend was, en die deze insgelijks alien bij
naam kende, jets zeer gewichtigs.
— Doch waar is de hoofdman ?
— Hij is druk bezig met het opmaken van een zeer gewichtig
rapport.
— Geer hem dit stuk, zei de bode, het is welliclit even
gewichtig.
Ilierbij reikte hij aan een der wachters een verzegeld papier
over, waarmede de soldaat zich onmiddellijk naar den hoofdman
begat
— Maar wat zou dat Loch voor een6 zoo dringende boodschap
wezen ? vroeg Dorus.
— Ik geloof wel dat ik er jets van weet, fluisterde Nard.
- Laat hooren, spraken drie, vier stem-men te gelijk.
-- Gij kent alien • Cornelis Dirix wel.
— Die schoorvoetige sluiper ! Ja, dat is mij ook de rechte
Peter niet, meende een ger soldaten.
,— Of hij, zei Nard. Wij kunnen hem in onze omgeving zien
noch luchten, maar daar stoort de oude zich in 't minste nict
aan. Hij loopt t' huis in en uit en do « hooge » liebbaa last
gegeven hem zijn gang te laten gaan.
— Welnu, vroeg Derus, die ongeduldig word, en een angstig
voorgevoel kreeg.
- Hij kwam dus dezen avond weer « aanstooten »...
- Dezen avond ?
- ,Ja, 't is te zeggen over een goed hail
— Ik dacht het ! riep Dorus.
- Gij? wait dacht gij?
— Dat hij iets broeide. Ja, ge zult wel gelijk hebben, zei
Nard. Hij kwam dus in de wacht binnengevallen, block buiten
adem, eu zei dat hij seffens den amman to spraken verlangde.
Wij keken den oude verbaasd aan.
— Is de amman nog hier? vroeg hij.
- -Ja.
Ge moet weten, zei de oude, dat de amman het druk heeft
deze dagen met het vooruitzicht op de op handen zijnde terechtstelling.
— Len van de wachten, zoo vervolgde Nard, ging naar het
vertrek waarin de «baas» zat te schrijven, en zei hem dat de
oude Dirix daar was.
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— \\Tat wil 110? vroeg deze.
— U spreken.
- Dat hij morgen terug kome, ik heb haastig werk to doen
dat ik den hertog moet ter onderteeking zenden.
— Ili] zegt dat hij u moet spreken, dadelijk, voor eene zeer
dringende zaak.
— Laat hem clan maar binnen.
De oude Dirix werd binnengebraclit.
Slechts enkel6 oogenblikken duurde het onderhoud.
Daarop word de hoofdinan van de wacht binnen geroepen eri
toen deze, na, een pair minuten weer. terug in de wachtzaal trail'
zag men dadelijk aan zijn gewichtig gelaat dat er iets gansch
bijzonders ophanden was.
flij vertelde dat de strafuitvoering vervroegd was. Dat op

de beslissing van den Amman morgenvroeg reeds het schavot
zou worden opgeslagen, en dat de halsrechting tegen 8 u. reeds
zou afgeloopen zijn.
Dorus, o die schobbejak
— Ik vermoedde het, k wist het !
— Wien meent ge ? vroeg Nard, terwiji al de andere wachten
nieuwsgierig hun karneraad aanstaarden.
— Wel, Wien zou ik anders meenen dan die valsche awe
Dirix?
Hij heeft hier gehoord dat Everard onschuldig is, en daarop
is hij weggeloopen, recht naar den Amman.
Moordenaar ! Ja, een moerdenaar is hij, wij1 hij Everard, zijn
bloedeigen reef, wil doen martelen en halsrechten, ofschoon hij
weet dat de jongeling even onschuldig is als ik of gij.
— Inderdaad, dat moet een valsch, slccht mensch zijn, die
oude Dirix.
— Een spion!
— Eon spitsboe!!
— Een moordenaar!
— Wie weet of hij zelf, niet medeplichtig was in den moord
op de smidsvrouw!
Die verschillende uitroepingen kruisten elkander en het was
in de wachtzaal gedurende een poos zoo rumoerig, dat de hoofdman Willems de deur van zijn werkkabinet openstiet en met een,
streng gelaat vroeg
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— Is het nu de wacht, zeif die het voorbeeld van twist en
rumoer geven gaat ! Zijt gij lieden dronken ?
De grootste stilte heerschte onmiddeIlijk.
— Wij twisten 'lid, en zijn nog veel min dronken, zei Dorus;
maar de tijding dat die oudo schelm van een Dirix de halsrechting heeft doen vaststellen op morgen vroeg, heeft ons alien
terecht verontwaardigd.
— Wat raast gij van terechtstelling die vervroegd is ? vroeg
Willems, blijkbaar uit zijn lood geslagen.
- Dat is Loch de boodschap die Nard gebracht heeft.
— Dorus gij praat uvr, mond voorbij, zij de hoofdman bestraffend. Wat de bode bracht was alleen aan mij gericht en gij hebt
er geen oordeel over te vellen.
Overingens moet ik aannemen dat Nard u blauwe bloemkens
op de moues heeft gespeten en zich ten uwen koste heeft willen
vermaken.
Allen wierpen nu een toornigen blik op Nard.
Deze keek hen zeer ernstig aan.
Als de hoofdman het beter weet, moet ik Matuurlijk zwijgen, zei hij, maar wat ik gehoord, heb dat heb ik gehoord uit
den eigen mond van onzen hoofdman Lemmens en die zei dat hij
last had zich met vier-en-twintig gewapende manschappen op
de Groote Markt te bevinden van at 4 u. in den morgen.
Roden werden terzelfder tijd als ik zeif uitgezonden naar de
wachten van het Steenpoort, de Hoogstraat, de Leuvensche poort
en de Hoofdwacht onder het stadhuis.
Willems overlas nu nog eens het stuk dat hij in de hand hield
en Nard kreeg daarop last den beer Amman te berichten dat
zijne bevelen stipt zouden worden opgevolgd.
Hierop ging Nard heen terwijl de hoofdman kopschuddend in
zijn kabinet terugtrad.
- Kong eens binnen, Dorus, zei hij, zich bij de deur even
omwendend.
De soldaat gêhoorzaamcle, - en de kameraden staken fluisterend
de hoofden bijeen toes zij, achter de gesloten deur van het kabinet, eene tamelijk heftige woordenwisseing vernamen.
Wat gebeurde er tuschen den hoofdman en Dorus?
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elijk Walkiers gezegd had, was er nog lieht in Den
Gotuien Anker.
HU kende heel goed Jan Paes, een der stalknechts,
do -'z9on van Liezeken Plaes, die op een boogscheut
achter de smidshoeve woonde, en wiens kleine perceeltjes akkerland om Godswil door de Dirixen beploegd en bezaaid- wernen.,
Walkiers hoopte dat hij Jan nog wel vinden zou, en dat deze
Roze Kate en hem een onderkomen voor den nacht zou bezorgen.
Hij ging dus cerst van de groote koetspoort, in plaats van
recht de stoop op te gam en aan de h.uiscleur aan te kloppen.
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Onder de poort bemerktc men bet peen en weer schuiven
eener straal Licht.
Roze Kate volgde titans lijdzaam en deed al wat Walkiers
haar voorhield.
De hevige wanhoop, die zich daar even nog door de geweldigste onstuinigheid openbaarde, had 1111 plaats gemaakt voor de verkropte ingehoudene smart, die Katrien had doen zeggen:
« Roze Kate schreit van binnen
Walkiers legde zijn oog tegen de poort en riep bijna oogenblikkelijk :
Waarachtig, hij is het, halo ; Jan, Jan !
De knecht, die met eerie lantaarn in de hand uit de stallen
kwam en zich gcreed maakte om naar bed te gaan boven het
wagenhuis, bled verwonderd staan toen hij zijn naam hoorde
roepen.
— Wei is daalr ? vroeg hij aarzelend toen er nogmaals geroepen weld.
— 1k, Walkiers, ant woordde de smid; maa,k open, bid ik u
- Gij, Walkirs, de smid van Audergein ?
- Ja.
-- \Vat

is er gaande ?
— Doe open.
Dat gaat niet, zei Jan Paes naar de poort stappend, ik mag
de pool t voor niemand meet- openen. De baas heeft het stipt
verboden en hij zou mij wegjagen als rk hem ongehoorzaam was.
— Ik kan toch in do straat niet blij von, beste Jan, ik wensch
in Den gouden An4er te overnachten.
- 0, dat is jets alders, zei Jan, wacht dan maar eventjes,
i k ga den hafts verwittiven. De knecht keerde zich • om en Wilde
naar de achterkeuken gaan, teen hij zich bedacht dat het toch
niet zees liefdadig van zijnentwego zija zou aan Walkiers eon
nachilogist in den Gouden Anher to doen betalen, hij eon amen
smidskneCh t , die Loch even good in het wagenhuis kon liggen
zonder dat de -baas daarom bedrogen wend.
Hij had wel strong verbode-n na tien ure iemand nog binnen
to laten, doch dat was alleen uit voorzorg geen slecht y olk op
het elf te krijgen. Ilij kenle Walkiers immers ; zou toch
geeri onIieil brociden.
`Zoo in zich zelf vedeaoerènil was Jan Paes de poort genaderd.
Gij zijt het to'clf, riletwaar, Walkiers ?

1 it ti,utt:i 3 P.i,t)PAK
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Jan, heckent go MO clan nie, t ! Doe open.
Do stalknecht twijfelde nu niet 'anger en,, school' de zware
grendels wog.
Op betZelfde bo g
l enblik sfapte Walhiers onder de poort, Roze
Kate bij den arm medetrakend
- Zijt gij niet a' eon ? `''at moot dlt beduiden ?
— Het is Roze Kate: zij is niet wel en verlangt cone kamer.
RozO Kate T'an de Smidshoeve, zei do knecht vol verbazing,
tcrwijl hij züne lantaarn omhoog hief en het meisje nieuwsgiorig
vragend aankeek.
— 1k vertel u Mlles nadei, zei Walkiers, maar bezorg Roze
Kate ecrst cent slaapkamer.
is erg vermoeid en gelijk ik u
zei een weinig ontsteld.
--Wil zij in de kamei.° van 1'ora, de tweeds keukennieid, slapen,
dan zal het zeer gemakkelijk gaan, zoniler dat ill daarom de
meesters w, ekken moet.
— De meld is voor eon pair dagen afwezig,- en de oude Agnes
zal er niets tegen hebben dat Roze Kate den nacht naast Naar
doorbrengt.
— Dat is zoo good niet waar, Roze Kate, zooals Jan Paes
het voorstelt ?
- Ik hoef geene learner. goon hod, antwoordde het meisje,
alleen wil ik wel wat rusten. Slapen zou ik niet kunnen.
— Toe, Roze, woes verstandig, zei Walkiets troostend, en
tracht eon weinig to slapen. hebt rust en kalmte noodig,
ten einde morgen vroeg de zending to A r rvullen die gij u
hebt op, gelegd.
Het is in uw en vooral in 't belang van Everard dat gij balm
blUven moet.
— Het zij dan zoo, als de mule Agnes het toolaat, zal ik dus
-van de kamer van Dora gebruik maker.
Doch, zeg mij, bid ik u, om wat uur zijt gij lieden hier op ?
Ik moot vroeg weg.
— Om vijf ure is him' a p eman ie been, ant\voordde Jan en
gij stunt vroeger weg ook, als gij het verlangt. Laat ores nu naar
de keuken gaan : antlers vrees ik dat wtj do keukenmeid niet
meer op zullen vinden.
Het geval word aan Agnes uitgelegd, de eenige die, ,behalve
Jan, nog niet to bed was in de afspanuing, en doze stond het
verzoek gereedelijk toe. Zij zelve vergezelde Roze Kate naar
r
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de slaapkamer waar zij den nacht zou doorbrengen, terwijl
Walkiers met Jan Paes naar het wagenhuis ging.
Weldra was doze laatste op de hoogte van hetgeen er te
Auderghem was voorgevallen. De brave kon haast zijne ooren
niet gelooven.
— Nooit zei hij, nooit heb ilk aan de plichtigheid van Everatd
Dirix geloofd. Wat Jacob en Simon betreft, 't waren twee vechtersbazen, maair dat zij in staat waren hunne eigene moeder
to vermoorden, dat zou ik toch ook nooit van hen geloofd of
gedacht hebben, al zijn er toch sedert lang zware velinioedens dat
zij beide nog eene andere misdaad op _het geweten hebben.
— Wat is dat?
— Ge weet wel dat er inder tijd op den heide bij den kruisweg tusschen Tervueren en Auderghem, een manslag gepleegd werd
op Dirk Wevers ?
— Ja.
— Welnu, Heintje Bult die gij ke pt, heeft mij onlangs nog verteld en verzekerd dat Simon de dader was van dien moord.
— Hoe wist Heintje Bult dat?
Hij was naar 't schijnt getuige van den moord, doch durfde
er nooit aan imand over spreken, wiji hij de twee brooders
vreesde.
— Hoe sprak hij u er dan over ?
— Onder ons gezegd, ik ben nog al menschlievend van acrd
en ik had Heintje reeds een paar malen in het Wagenhuis
laten doorbrengen, then hij over een paar vvelken weer eens
kwam aankloppen.
Hij stak toen echter in zulke zonderlinge plunze dat ilk niet
anders meende of het arme Heintje had het verstand verloren.
Later, echter, toen ik hem in mijne kamer gebracht had
vertelde hij mij zulke zonderlinge geschiedenisschen, dat ik er
geen oogenblik meer aan twijfelbe.
Toen hij zag dat ik ongeloovig glimlachte, werd hij ernstig
en maakte hij de bemerking dat hij volstrekt niet van zijn
verstand was, en om mij te bewijzen dat hij wel degelijk wist
wat hij vertelde, haalde hij verschillende gebeurtenissen aan
en onder andere ook die van de misdaad bij den kruisweg.
Zoo koutend waren de twee personen op het bovenverdiep
van het koetshuis gekomen, waar de knecht aan zijn dorpsgenoot
zijn eigen bed als slaapverblijf aanwees.
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Intusschen was Roze Kate insgelijks, op het aandringen der
oude Agnes te bed gegaan.
Hare kamer, op het tweede en hoogsie verdiep, gaf uit op
de Groote Markt, thans in de grootste rust gedompeld.
Geen gerucht drong tot Roze Kate door en toch luisterde
zij voortdurend met gespannen aandacht.
Zij legde zich to bed en trachtte to slapen.
Daarin ecliter mocht zij niot gelukken.
Het sloeg 1 1 ure op den stadhuistoren.
— Nog zeven lange uren, eer ik bij den vorst word toegelaten,
zuchtte het arme meisje, terwijl zij op de legerstede peen en
weer woelde.
Weer verliep een uur.
Roze Kate 's oogleden waren toegevallen.
Had zij eindelijk een weinig rust gevonden ? kwam de wel
doende slaap haar kracht brengen tot het voltooien van het
ondernomen bevrijdingswerk ?
Met den eersten slag van middernacht sprong zij overeind.
Een angstkreet onsnapte hare heigende borst.
— 0 God is het dan toch waar ? Is het te laat ? .. .
Wordt de akelige voorzegging vervuld ? . .
Het schavot. . . . .
De beul . . . 0, ijselijk is dat tooneel !
Everard ! Everard !
Roze Kate had zich thans geheel opgericht.
Angstig blikte zij rond de kamer.
Waar ben ik ? vroeg zij: wie bracht mij hier ?
Weldra echter scheen zij zich to berinneren, loch het koude
angstzweet parelde haar steeds op het voorhoofd.
Heb ik gedroomd ?
Gedroomd ?. . . .
1k heb gezien hoe zij mijn armen Everard hebben gepijnigd,
vermoord !
1k hoor nog het kleppen der doodsklok! .. •
Ik zie nog lien z wartea somberen stoet van uit de Steenpoort
naar de Groote Markt trekkend. . . . Voorop de beul, met zijn
kleed, zoo rood als bloed, de blinkende bij1 op den schouder.
Achter hem, de beulsknechten met de foltertuigen. . . ,
Dan, de amman en de schepenen, waarachter de geestelijken
met het Kristusbeeld.
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Everard trad met neergebogen hoofd tusschen do gevangenbewakers en blikte slechts omhoog wanneer hij op de Markt voor
het akelige schavot gekomen was.
Ik zie nog zijn 1J11k vol eindeloozen weemoed, gericht naar
het beeld van den gehruisigden zaligmaker, die, evenals hij, onschuldig gestorven was op het schandhout des kruises.
En daarna viol die blik op haar....
ITO scheen haar een eeuwig vaarwel toe to roepen...
' Zoo hopeloos, zoo diep weemoedig was die blik dat hij haar
tot in merg en been drong...
En dan die slag...
Die akelige doffe slag, waaronder de rechterhand met dof
gesoef op het kapblok viol...
Die
o.... die slag—.
Daar hoorde zij hem andermaal.
En hij word herhaald tied... twintig mail...
Wat was dat ?
Roze Kate liep naar het venster.
Zij blikte naar buiten.
Helder scheen de 1112411 over het schilderachtige plein.;. Doch
wat was dat ?
Midden van de markt, iets sneer naar den kant vail het
stadhuis, zag Roze Kate eene hoogte.... Rondom liepen donkere
gestalten, brachten balker en planken aan, klopten en hamerden.
Hemel! dat is hot schavot! riep Roze Kate. Mijn droom, mijn
akelige droom wordt waarheid
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et is zes ure in den morgen.
Het tooncel, dat Doze Kate in hair droom lag,
&let zich Mans voor in werkelijkheid.
Sedert een uur galmt de doodsklok en verwittigt
de menschen dat er vandaag cene strafuityoering
gnat, plaats hebben.
De Markt is langzaam vol yolk gestroomd, dat zich zpo,dicht
mogelijk road het schayot te sarnen dringt.
De Oostenrijksche soldaten echter, dic, stijf als steenen beelden
met uitgetrokken label op dubbele rei te paard zitten, houden
de menigte in bedwang.
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In de voorste rangen van hetdooreenkrioclendo vokl, bemerken
wij twee ouile kennissen, Bert en Rik, de twee smidsknechten.
Tegen den acittergrond, di)or het praelitig gothisehe stadhuis
begrensd, bemerkt men de verhevenheid, uit rune planken
opgetimmerd, -waarop het slaelitoffer binnen enkele oogenblikken
verschijnen zou.
Mans be N ink hij zich in de mu ffige eel.
De deur wordt geopend.
Verschcidene personen treden binnen.
Voorop gnat Neeltje Wimpelo, gevolgd door den procureurgeneraal van den hoofdraad van Brabant. In den gang blijven
staan , eon griffier van den Raad, een luitenant van den provoost
der Roode Roede, en een politieofficier, hoofdman Willems,
dezelfde lien wij gisterenavond in de waclit bij de hertogelijkc
woonst aantroffen.
Ook de beul en twee beulsknechten zijn aanwezig.
Goon twijfel meer.
Pit somber praalvertoon zegt duidelijk dat Everard's laatste
uur geslagen is !
Hij weet het.
Een zenuwschok, een zuchl......
Daarna `yacht de ter dood ,veroordeelde beraden af-wat volgen
zal.
IIij is bereid te sterven.
Hij wenseht flat de dood spoedig kome.
Jan Meerlo heeft alle aardsche hoop bij hem doen versterven.
Hij wil niet meer leven.
— Everard, heb moed mijn jongen, zegt Neeltje Wimpelo
bewogen, het is voor heden.
— Ik ben bereid, antwoordt Everard, en zijne stem tali niet
en zijne oogen blijven fielder. 't Vas, als ontvinge hij _die Aiding
als de aankondiging der aanstaande -Verlossing.
— Wenscht gij geene nieuwe ' bekentenisseri meer te doen ?
vroeg de procureur-generaal voo'ruit tredena.
— Ik heb niets meer to bekennen dan hetgeen gij alien weet.
Ili ben onschuldig. Mijn bloed echter kome: niet over u, lieden,
gij zijt onschuldig aan mijnen dood.... Het noodlot vervolgt mij,
vervult zich, omdat God daarboven het zoo gewild en beslist
heeft.
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Ik sterf gerust, zonder jets to betreiren bier' op aarde.
— Gij zijt onschuldig, zegt gij, hernam de aanlegger, en lk
beken . dat er cen krank van rechtzinnigheid trill in uw woord.
Maar, als gij, inderdaad, onschuldig zijt en gij de ware plichtigen
ke p t, waaroin dan geene volledige verklaringen afgelegd ?
Waarom de eigenlijke schuldigen niet aangeklaagd ?
Gij schudt het boofd, ging de man des gerechts voort, en gij
hebt ongelijk.
— Ik heb niets to zeggen, niets to verklaren, niemand aan
to klagen.
1k heb mij verzoend met God en de mens_chen, en ik zal met
voile gerustheid dit leven verlaten.
IIij is krankzinnig, mompelde de procureur - generaal.
Gezonde redeus baten hier niet. Dat het gerecht zijn loop hebbe.
Beni, doe uw plicht.
11 iel-op trad de sombere man, die het ambt van beul uitoefende
ooruit,
legde Everard de hand op den schouder en sprak met
y
doffe stem
— Man, gij hoort mij toe. Rechtvaardigheid en justitie zullen
geschieden.
Toen Everard de akelige aaaraking gevoeld had, was hem eene
ijskoucle huivering door merg en beenderen gevaren.
110 herstelde echter spoedig en, alien aanziende die zich in de
eel bevonden, zei hij met zenuwkracht in de stern :
— 1k ben onschuldig, dat zweer ik bij den levenden God !
Is elk van u het kind van eenen vader, en had elk ewer eene
moeder ?
Voelt gij alien uw hart kloppen ?
Viet uw oog mij ?
Is de straal der zonne helder ?
In de nacht zwart ?
Is eP dcugd en ondeugd ?
Indii dat alles waar is..... welaan, dan is het ook waar dat
Jan Meerlo zag wat hij zag... en waar ook.
Dat Rozo Kate krankzinnig geworden is.
Dan is het cok waar dat zij door eene mij onbekende macht
'beheerscht werd, en dat zij mij, wetens en willens, nooit heeft
bedrogen.
Is heur geest krank, werden hare zinnen geschokt, heure ziel
blijft gansch aan mj, aan mij alleen !
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Everard 's ontroering groeide actin naar gelang hij spray.
Ilij deed ziehtbaar geweld om (lie ontroering te bemeesteren.
De personen (lie hem omringden, bij uitzondering van, Neeltje
Wimpelo, begrepen ecliter nick van zijn gezegde, ' en • meer en
meer versterkte zich htj hen bet vermoeden dat Everard,, door
overinaat van lOden, in de hersens geraakt was.
Zij ,wisten natuurlijk Diets van het bezoek dat de , gevangene
lien morgen ontrangen had, en derhalve veel min nog, van
hetgeen er tuseshen Jan Meerlo en Everard Dirix as voorgevallen.
De procureur - generaal schudde het hoofd.
<< Er is tool' jets geheimzinnigs in . doze zaak, mompelde hij.
Eerst was de halsrechting op Dinsclag bepaald, en daar komt
heden vOOr dag en dauw tegenbevel waardoor wordt foe gegeven
dat de strafuitvoering nog heden- morgen moot iplaafs hebben.
« Die jongeling weet meer dan hij zegt en ik houd mij overtuigd dat hij de pliehtigen kept.
Er zijn lieden, die belang hebben hem het spreken onmogelijk
te makers, dat geloofik vast....alleen de graven spreken nooit......
— Het doet mij inderdaad oprecht leed, dat gij door uw halstarrigheid het gerecht verplicht zijn gang te gaan. Doch gij blijft
wijgeren......
— Duet uw plieht, antwoorde Everard, ik ben bereid.
— Laat ons dan gaan, hern,am de procuruer - generaal.
Everard volgde de mannen der wet, die reeds de eel verlieten
Toen hij ten einde den gang kwam, hoorde hij het doffe
galmen der doodsklok.
Het was dus waar : alles was gedaan, alles was vernietigd, alles
verloren !
Ilij ging naar het sehavot !
Van het akelige drama, dat daags to voren in de smidse had
plaats gehad, wist hij geen woord.
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aar zijn ze !
— Waar ?
— Ginds in de stoofstraat.
— Ze komen !
Een onbeschrijfelijk rumoer onstond op de Groote
Markt, en de keizerlijke soldaten liepen een oogenblik gevaar
&errompeld to worden.
Eenige Platte sabeislagen echter brachten de woelende
menigte weldra weer in bedwang, en- het verschrikkelijk gedrang naar dien limit der Mairkt, langs Welke de ter flood
veroordeelde verschijnen moest, hield op.
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I(inderen en y rouwen waren in dat dringen half verpletterd, yersmacht geworden, toch bleven zij.
Ze wilden het schouwspel niet missen een mensch te zien
rad braken !
Des te nieuwsgieriger waren ze, daar de doodsklok, hen voor
het aanbrcken van den dag, reeds uit hunnen slaap gewekt
had en lien naar de Groote Markt gedreven had.
Het was geene gewone halsrechting die plaats grijpen zou.,
Zij waren belust blood te zien vloeien, die honderden saamgepakte « vreedzame » lieden, die in het dagelijksch le yen geen
musch zouden hebben kunnen zien dood doen.
— Hoe oud is hij ? vroeg eene vrouw, nit het yolk, wie het
aan te zien was dat zij vol verlangen reikhalsde naar het
oogenblik der foltering.
— Heel jong nog, naar men zegt, antwoordde een man die naast
haar stond.
— Hij is geen twintig jaar, zei een ander, ik ken hem eel wel
want hij Imam met patatten naar stad, die hij in De Bonte Koe
afleverde, waar ik ellien morgen mijn bittertie ga drinken.
— Twintig jaar, riep- de vrouw, wat eon moordenaar !
— Ze zeggen dat hij onschuldig is, verbeterde de man die
eerst gesproken had.
- Ja, ja, ze zijn allemaal en altijd onschuldig, als het ZO3 ver
komt dat ze in de handen van het gerecht gevallen zijn, riep de
vrouw zich kwaad makend. Geen twintig jaar, ging ze jammerend voort, en dat heeft zijne eigene moeder vermoord
Men is or veel to goed mee !
Men moest hem tweemaal de hand afkappen
— Ha, Ha, zei de man die naast haar stonri.
- Ja, riep de vrouw, steeds driftiger wordend, men moest
hem twee maal ra'lbraken.
— Le moesten Bens uw tong afsnijden en dat ware geneeg,
zei de tweede man, en uithuudig gelach begroette zijn gezegde.
Gij neemt g .j partij voor de moedermoorders, zei de vrouw
bits elk zijn goesting, maar de vrienden van zulk galgenaas
mij niet hoog in aanzien.
staan
— Ik draag mij uw aanzien weinig aan, _lachte de man, man
ik herhaal nog eens dat ' die jongen onschuhiig is.
- Hij is plrchti3- en hij zal gestraft worden riep vrottAt
voor goed driftij wordend ; waar zou het heengaatt als e kintters
straffeloos hun eigen ouders mochten vermoorden ?
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1 Gaat zeker nog niet slecht genoeg op de wereld ?
-7- Ta, ta, zwijg, wijf, zei de eerste man*, gij gnat de gansche
Markt in rep en roer brengen.
-- Ja, riep de tweede, daar slaat haar bladje rap genoeg voor !
Nieuw gelach barstte los.
— Vader, zei op dit oogenblik een tienjarig knaapje, ik kan
Diets zien.
— Wacht, mijn jongen, ik zal u opfreffen, zei de man, eon als
sobrijnwerker gekleed persoon, die achter in het gedrang stond.
En, de daad bij , het woord voegend, nam hij den knaap op en
plaatste hem op zijn schouder.
— Ziet ,ge nu ?
,— 4a, vader, ik zie alles, riep de knaap vroolijk.
— Kijk dan goed toe, mijn jongen.
— Ili zal goed toezien, vader.
— Ja, 'en let wel op den veroordeelde. Gelijk hij hier eindigt,
eindigen al de kinders die vader en moeder niet eeren en beminnen.
— Ili hoor ze homer), vader ! riep de knaap.
— Inderdaad, ik hoor de trommels flof roffelen — Zit dan torch
wat stil, jongen, ik kan u haast niet houden.
— Daar zijn ze, daar zijn ze !
— Voor wat geld zijne moeder vermoorden, ge meet geboran
monster ,,zijn ! mompeIde de vrouw vol verontwaardiging.
..--,- Wat weet gij " ,daarvan, z.eg ? vroeg eensklaps cone toornige stem naast haar, waart gij mischien erbi ti teen de moord
gedaan werd ?
— God beware ! riep de vrouw.
— Laat God met vrede en beschuldig uwen evenmensch niet
als, gij geene bewijzen tegen hem hebt, hernam de stem.
— De,justitie heeft uitspraak gedaan en heeft hem pliclitig
gevonden.
— Kan de justicie zich niet bedriegen ?
_
— Neen ik bedrieg mij niet, ik t heb bewijzen !
—, Bewijzen, riepen nu verschillige stemmen, terwijl zic!1 de
omstaande personen bijeendrongen rond den jongen man die er
als een op zijn zondags gekteeden boor uitzag.
— Ja bewijznn, riep Bert, want het was inderdaa, I eon der
smidsknechtten, ik weet en ik zweerdat Everard Dirix onschuldig
is !
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Ja, dat zwoer de jonge Dirix voor de Vierschaar, zei de
schrijnwerker.
Maar, die man hier spreekt van bewijzen... zei de vrouw.
— Kent men de plichtigen misschien ? vroeg weer een ander.
- Ja, die p ent men.
— Wie zijn het dan ?
— Le zijn dood.
— Dood !
volstrekt scheen dan te
— Ha ha ! zei do vrouw, die
houden dat Everarad ,als « plichtig » zou worden gebalsrecht.
— `Vat wilt ge beduiden met uwen ha ha ! vroeg Bert driftig
weet gij wat er gisteren avond te Audergein is voorgevailen ?
\Veet gij dat de twee broers van Everard Dirix zich hebben
dood geslagen ? \Veet gij dat zij alvorem te sterven,. bekend
hebben dat zij de schuldigen zijn, zii, en niemancl anders ?
Weet gij 't niet, stop dan uwen bek en bemoei u vender niet
met Everard Dirix.
Zwijg, fluisterde de tweede sniidsknecht, die ndast Bert
stond, dozen in 'toor.
— Zwijgen ! Neen ik zwijg niet !
Wat hier gaat gebeuren, dat is een moord een afschuwelijke
moord, riep Bert opgewonden.
Ware het niet dat wij naar stad gekomen waren orndat hettoch Zondag is, en oin dat wij tijiling hebben van Roze
Kate en Walliers, ij zuuden al Bens nict geweten hebben dat
het voor vanclaag was.
Daar steekt jets wader, dat niet zuiver Ze willen hem
van Lint =ken eer de waarheicl in voile klaarte doorbreekt...
Maar ons lieve Ileer is reclivaardig !- Iiij zal ,.toch niet toelaten
dat Everard a,ls slachtoffer valle, nu de ware plichtigen zich
zelven reeds « gereclit » hebben.
De woorden van Bert maakten op alien, zoo als licht te begrijpen
is, den diepsten indruk.
Zelfs de vrouw die zoo even nog met halstarrigheid Everard's
onschuld fel betwistte, stond daar nu met vochtige oogen.
— Ja, ja, de rechters zijn toch ook menschen, sprak , ze
ontroerd, zij kunnen ook al missen en ware het dat de jongen
onschuldig stierf, 't ware verschrikkelijk, och acme !
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— Maar, zei de sehrijnwerker, is b ij het gerecht dan Been aangifte gedaan van het gebeurde to Auderghem ?
- Ik zei reeds dat Doze Kate — dat is de bruid van den
veroordeelde sedert gisteren avond reeds naar Brussel vertrokken is Walkiers, de opperkneeht, die heeft haar opgevolgd.
1k ben wel zeker dat het dappere meisje die tot nu toe alles
alleen bewerkt heeft om de onschuld van haren Everard to bewijzen, ook alles zal ingespannen hebben om tot den vorst door
to dringen en van hem genade of to smoker'.
— Maar, beste kamera,ad, zei de schrijnwerker, ze pan hem
halsrechten, het is to laat. . . De stoet komt aangegaan. Binnen
een half uur is alles afgeloopen.
— God is rechtvaardig, en zei Bert, hij zal Diet toelaten dat de heilige rustdag Nan lieden door eene misdaad
bezoedeld worde.
- Daar zijn ze ! Daar zijn ze !
Die kreet weergalmde nu ten alien kart.
Inderdaad, langs de Ileuvelstraat trop de sombere stoat langzaam voorwaarts.
Voorop ging eene sterke afdeeling gewapende grenadiers.
Daaraeliter kwam de provoost met ztjne boogschuters, die op
hunne beurt gevolgd waren door den procureur - generaal in
pleehtgewaad en de deurwaarders van den Raad, alien to paard.
Eene kar volgde.
Dat was de noodlottige kar waarmede Everard naar het
sehavot gevoerd word.
jongeling, de handen op den rug zat met den
rug naar het paard gekeerd, wellicht om aan zun oog het
noodlottige -sehavot zoo ling mogelijk to onttrekken.
Voor hem, op cm laag knielbankjo, zat eon E. pater van het
orde der Pretlikheeren, die den ter dood veroordeelde het beeld
van den gekruisigden Zaligma,ker voor de oogen hield.
Daarna kwatnen do drossaard van Brabant met zijne wapenkneebten deels to paard, deels to voet.
De bell' en zijne helpers ornringden de kar, het gelaat onder
hunne wijde kapmantels verborgen.
eene tweede afdeeling sterk gewapende soldaten sloot den
ireurigen stoet die langs de llouttnarkt, de Putterijstraat en de
Grasmarkt gttroliken was.
Mom heersehte cone drukkende stilte.
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De vensters van het Stadhuis waren gesloten, evenals die van
het Brood iutis welke op do Groote Markt uitzicht gaven.
De soldaten dreven het yolk dat zich dirmaal ter Heuvelstraat
saAmpakte, met veel moiite en tameltyi geweldig achteruit,
zoodat het ruime Marktplein weldra gandsch vrij werd.
De kar houdt bij den hook van de Markt -stil.
Twee inuislinechten hebben do kar beklommen.
De priester is reeds afgestapt.
De beulen neiinen Everard nu elk bij een arm en helpen
hem insgelijks arstijgen.
Te voet wordt het overige gedeelte van zijn calvariegang
argelegd.
Everard ziet datlelijk het schavot.
Dat gezicht eclitee schokt hem weinig.
Meer indruk maker op hem do nienws?;:erigen die tegen
huizen aangeprest reiklialzend de 1.1, y)filen uitstrekken om den
veroorieelde tc zien.
Howler' al die lieden hem y our schultti ?
Is er onder lien goon enkel ,lie goloofr, aan zijao onschuld ?
Niet een die zegt
— Neen, die jongeling is goon moedermoorder
Dan denkt hij aan Role Kate.... Aan haar \TN-Tall('
Verraad ?
Neon, zij is onschuldib- , zij verraadde mij nooit !
j is een engel!
Zou ze bier wezen ?
1\ige40,zij Apaet niet dat de halsrechttia ,rr vervroogd word__
En 't is wellicht beter ook.
Als zij later de ttjding verneinen zal dat alles is afgeloopen,
dan zal z j gewis doodbcdrocfd ztjn, zjn ratnpzalig einde beweencu,
doch zij zal getroost worden door do gedachte dat alle lijderf
voor het ongelukkige slacittoffer lieeft opgehouden....
Zij zal berusten in het onvermijdelijke.
De stoet vordert langzaam, zeer traag.
Rond het schavot scharen zich de magistraten, vertekenwoordigers der wet.
De krijgslieden vormen de hang en hebben het blanke wapen
getrokken.
Moed, Everard ! Moed ! klinkt, midden de plechtige state,
eensklaps eene schelle stem.
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Die stem, hij herkende ze. Het was do stem van Bert, den
smidsknecht, die zich niet bedwingen kon, toen hij zijn jongen
meester zag opleiden.
— Stilte, bevool de aanvoerder der soldaten die in de nabijheid
het bevel voerde, of gij wordt aangehouden.
- Aangehouden, riep Bert, gij moogt mij aanhouden, maar ik
zeg dat Everard Dirix onschuldig is.
Len hemelsche glimlach verhelderde hot gelaat van den
veroordeelde, die alles gehoord had.
-Verrast heeft de aangeroepene. het hoofd gewend naar den
karat van waar de stem wetTklonk.
Hij keerde nogmaals het hoofd naar de zijde waar de knecht
stond, en wierp hem een bilk van de diepste erkentenis toe.
Er waren dus Loch nog lieden die aan zijne onschuld geloofden,
Een gelukkig toeval had Bert hierheen gevoerd om hem dien
oppersten troost te verschailen.
Na zou by met veel moor kalmte sterven....
Men naderde het schavot.
Aan den voet van hot bloedige verhoog, links naar de Markt
toe, stelde zich do Procurcur-generaal met den grittier.
Achter hem schaarden zich de (kurwaarders.
Vergezeld van den geestelijke, en gevolgd door den beul en
de beulsknechten, beklom Everard het schavot.
Links stond het noodlottige kapblok waarvOOr hij nu door
den Beul geplaatst word.
Everard had eerst het hoofd gebogen, en liet het op de schouders
zinken.
Eensklaps echter komt: 11U tot het bewustzijn van zijn toestand
terug en heft het hoofd fier omhoog.
Hij hijgde chop en zag daarna het yolk kalm en roerloos aan.
Terwiji Everard de trappen van het schavot beklom, had zich,
vlak v6Or de trede, een man van forsigen libhaamsbouw vooruitgedrongen.
Ilij stond nu in de voorste rangen der nieuwsgierigen, doch het
was hem aan te zien dat het niet alleen bloote nieuwsgierigheid
was die hem hierheen gedreven had.
Hij was ten prooi aan de ielste ontroering, en men zag hem
dreigend de vuisten ballen.
Toen Everard veOr het kapblok geplaatst was, kon die toeschouwer, waarin \ifij Jan Meerlo herkennen, niet langer zijne
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opgewondenheid bedwingen.
'Met cone donderende stem die midden de drukkende stilte
losbarstte als een alarinklok, riep hij eensklaps, tot het volk terwijl
hij Everard aanwees :
- Goede lieden, ziet aan die : mensch kan goon moordenaar
zijn, kan niet gedood hebben !
- Zwijgen bulderde een der oostenrijksche soldaten.
- Hij is onschuldig, herhaahle Jan Meerlo met nog krachtiger
geroep.
Len der wachters liief nu dreigend zijn wapen tegen hem
op, loch in de menigte lion men eon beweging gadeslaan die
aanduidde dat er velen met de mooning vaa Jan Meerlo instemden.
Elke poging tot stoornis der halsrechting, riep do Beni met
luider stemme, nadat de procureur-generaal hem eon teeken
gegeven had, zal volgens de strengste voorschriften der wet
beteugeld worden.
— Doorsteekt mij met uwe bajonnetten, riep Jan Meerlo vol
drift, maar ik zeg nog eens dat die rnensch daar onschuldig is
Oogenblikkelijk werd hij ,dow twee soldaten vastgegrepen, die
hem elk bij een arm vasthoudend, de verdei-e bevelen van
hunnen hoofdman afwachtten.
Het wel=d nu echter stil onder de volksmenigte.
De vrees in de Vanden der justitie to vallen die to lien Ode nog met ijselijke strengheid werd toegepast, voor de nietigste overtreding, beving eenieder.
Dat justitie gcschiede ! riep de procureur - generaal.
— Broeder, bid, zei de eerwaarde pater.
— 0 God, en gij menschen die m ij hoort, sprak Everard met
innige hartelijkheid, ik herhaal de bode, die ik reeds voor mijne
rechters verhief, met een zuiver geweten
0 God, o moeder, mijn jeugdig leven, mijn , onschnkl ig bloed
breng ik ten offer voor hen die schuldig zijn.
Zie neer ! Zie neer ! op mij
Ik ben het zoenoffer !
Genade, schenk genade o God, aan hen die plichtig zijn, en
gij, o lieve moeder, vergeef hun even als die sinds lang vergiffenis geschonken heb
— Die mensch is onschuldig! riep Jan Meerlo nogmaals ter wijl , de
tranen hem uit de oogen sprongen en overvloedig over zijne
wangen stroomdcu.
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Op dit oogenblik Iiet do beulsknecht, die rechts naast Everard
stond, de plooien van zijn wijden mantel wegvallen.
Men bemerkte nu eene groote blinhende bijl die hij in de
hand hield.
Hij reikte deze
zijn meester over, (lie reeds de rechterhand
van Everard had gegrepen en op het kapblok gelegd.
De beul had zijn mantel afgeworpen, en de zware bijl that's
nemend, zwaaide hij het vreesolijke wapen omhoog.
Een angstschreeuw, snijdender dan het scherpe beulswapen,
sneed door de lucht !

-

EEN-EN-TACHTIGSTE-HOOFSTUK

Hij den Ilertog!

orst Karel hertog van Lorreinen, gouverneur der
Nederlanden onder Maria Theresia, be yond zich den
morgen dat de strafuitvoering zou plaats .hebben, in
het groote studievertrek dat aan zijne slaapkamer
grensde, welke hij sedert verschillende dagen reeds
in het Broodhuis betrok.
Reeds meer dan een uur zat hij in diep gepeins verslonden,
voor cen hoogen gebeeldhouwden lessenaar.
Prins Karel was con man van buitengewonen lichaambeuw.
Groot en wel gevormd, met breede, machtige schouders. Het
gelaat, eerder langwerpig het voorhoord is hook blauwe, zeer
levendige oogen, waaruit vastberadenheid en diepe wilskracht
stralen, verlevendigen het edele gelaat.
Hij had, zooals wij hem in zijn studeervertrek aantreffen, eene
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wonderbare gelijkenis met een persoon die in het begin van dit
verhaal eene nog al belangrijke rol speelt, wij bedoelen den ridder
van Colmar !
Alleen zijne haren zijn vergrijsd, zijne trekken verhard....
— Zonderling, zonderling, mompelde hij, ik weet niet waaraan
het toe te'schrijven is, doch het onderteekenen van het doodvonnis
van lien moedermoorder ontroert mij......
1k heb mij schoon te bevestigen dat hij mijn medelijden niet
verdient, dat hij zich plichtig maakte aan het afgrijselijkste aller
schelmstukken, toch komt die eene gedachte steeds bij mij terug :
Indien Everard Dirix toch onschuldig ware !
Waarom ?
Hij werd onderhoord, gevonnisd en veroordeeld volgens wet
en recht. Hij heeft, wei is waar, beweerd onschuldig te zijn
en de moordenaars te kennen, doch halsstarig heeft hij geweigerd
de daders met een enkel woord nailer aan te duiden.
Waarom heeft dit drama mij aan zooveel geheimzinnigs uit
,
vroeger jaren herinnerd ?
Waarom vind ik bij deze nootlottige gelegenheid zooveel
personen terug Wier geheimzinnigheid ik tot nu toe niet kon
doorgronden, niet durfde doorgronden, misschien !...
Helaas ! al voel ik mij omringd door een yolk dat mij eert en
acht, dat zich dankbaar betoont voor de pogingen die ik instelde
om hier vrijheid en vrede te doen heerschen, om handel, nijverheid
en onderwijs te doen bloeien, om den landbouw to bevorderen
en alom rechtvaardigheid te doen heerschen, voel ik mij toch
ook verlaten, gehaat door vele edelen.
Ondanks het verdrag door H.M. de keizerin aangegaan met
Lodewijk X.V. die zich verplicht heeft de Nederlandsche gewesten
voor fransche legers to vrijwaren en zijne inpalmingsplannen
te laten varen, vrees ik dat die schoone verbintenis slechts ijdele
beloften zijn, wip de heerschzuchtige veroveringsplannen van den
franschen monarch door sommige onzer edellieden valschelijk in
de hand gewerkt worden.
De aanslag die tegen mijn persoon beraamd werd den dag zelyen mijner Blijde inhomst is het bewijs dat er steeds verraad
broeit in mijne omgeving.
— Hoogheid, sprak op dit oogenblik een kamerdienaar, die
in gebogene hooding naast de deur bleef staan, er is een persoon
die om een onderhoud verzoekt. Hij zegt dringende en zeer
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gewichtige redens te hebben om zijn ontijdig bezoek to wettigen.
- Wat persoon is .dat ? vroeg de go_werneur.
- Hij zegt Koenraacl tc heeten, Noenraard Fartner meen ik
dat hij zei.
Koenraad, riep prins Karel, Fartner, laat hom onnaddellijk
binnen komen.
De kamerdienaar boog , , eenige minCiten later tract hij terug
in het studeervertrek zijns meestors, gevolgd dam' den aangemelden
persoon en eerie gesluierde dame, die in het imleis ekthnen was
ter4ij1 de kamerknecht den eersten bezoeker ; bij zijn 'jeer was
gaan aanmelden.
De persoon die zich s onde'. "den naam van Koenraacl _Fartner
had laten aandienen, deed- den kamerdionaar verstaan dat doze
dame terzefder tijd als hij z0lf bij den hertog verlangde toegelaten te women.
Karel van Lorreinen keek verhaasd op.
De dame, er, ondanks de sluier volkomen haar gelaat
bedekte, heel voornaam uitmg, en Koenraad Far -tner bleven
midden van het studeervertrek staan.,
De hertog zei dat hij wenschte allegn to blijva en dat,
niemanct hem storen zou.
Daarop verljet de kamerdienaar het vertrek.
vond hij er den hoofdman
In de voorzaal terverhoor
Willems, die bleek en ontdaan,Thm
bij den hertog aandrong.
- Onmogelijk, - heer hoofdman; zei de kamerdienaar, Zijne
Genade de- hertog lieeft uitdriikkelijk last gegeven hem onder
geen voorwendsel te storen.
dringende en zeer ernstige zaak,
— Het is voor eene
drong de hookiman aan.
't Spijt mij, maar ik durf de bevelen van mijn meester in
geen geval , over het hoof(' zien. Wellicht duu,rt het onderhoud
dat hij kdmt toe to staan niet zees fang en kunt gij daarna
door hem ontvangen worden.
— Maar, dile minuten, alle seconders zijn kostelijk ! Men gaat
een onsch -uldig- ei halsrechten, hot zal gezega worden dal' de fills-'
ticie Onder het wijs en rechtschapen bestuur van onzen genadigen
vorst, slecht wordt uitgeoefend, dat eon jongeling, in de kracht
des levees, door den beul gefolterd werd,-, v -oor , cone misilaad
Welke hij nooit tnisdreef, waaraan hije ' venmin schuld had als de
hertog zelf.
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is onschuldig, gilde eene stein en, then de
Iioofdman en de kamerdienaar, beiden evenzeer outhutst, zich
hadden ongekeerd, zagen zij con jong meisje dat het vertrek
binnenstormde.
— De halsechting goat plaats hehben, glide y e, men zal hem
vermoorden en hij is onseituldig o ik smock er u om : aanhoort
mij, ging ze, voort zich voor de beide manner op de knicen
werpend, brengt mij bij onzen genadigen vorst.
Ilij is goed en reclavaardig, zegt men, 111 zal ons recta later
geschieden.
-----,- \Vat verlangt gij, meisje ? vroeg do kamerdienalr, Haar
teeken (Mende dat zij zicli oprichten zott, wie zijt ge !
— Ik ben Roze Kate, .de verlefde van den veroordeelde.
— En ? vroeg de kamerknecht, die Diet to begrijpen scheen
wat de hertog met heel doze geschiedenis te maken had.
Maar, vriend, zei de hoofdman, gij weet toch wat ik u zoo
even zeide, Everard Dirix is onscliuldig ; do strafuitvoering "nag
gam plaats hebben.
— Ik loan u alleen herhalen wat ik reeds zeile, hernam -de
kamerdienaar, terwiji hij zuchtend de schouders ophaalde gij
moet beiden wachten tot de personen die bij den vorst zijn
vertrokken zullen wezen. Daarna zal ik u aandienen.
Roze Kate wrong wanhopig de lean den.
zei ze, Moor hoe daarbuiten het y olk begint to
woelen. De stoet kan leder oogenblik op de Markt komen.
Op dit oogenblik weèrklonk de schelle kiank eener bel.
- Dat is mijn meester die mij roern doet, zei de kamerdienaar lieensnellend. Hebt slechts nog een oogenblik geduld
thans.
— Geleid doze personen tot aan de deur, zei de hertog streng,
zend mij dadelijk eon bode der wacht.
- Genaile, hoofdman Willeins is in de wachtliamer en verzoekt
om de hoOge eel- in ewe tegenwoordigheid to Worden toegelaten.
De hOoftlinan` der wacht ? Laat hem binnen, sprak de Vorst.
Daar is insgelijks een meisje van van Auderghem dat
dringend smeokt om een verhoor.
Be beide bezoekers bleven staan Coen zij deze mededeeling
hoorden.
Van Auderghem ? vroeg de gesluierde dame.
— Ja, Mevrouw, zij zegt Roze Kate to heeten, antwoordde de
dienaar.
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— Laat haar binnen komen, bevool de hertog.
De kamerdienaar boog en verwijderde zich
— Zij is het, Hoogheid, stamelde de dame.
Wellicht vernemen wij nieuws over dit geheimzinnig drama,
sprak de vorst.
Gij hebt mij verschrikkelijke geheimen onthuld en wat mij
tot hcden toe onverklaarbaar was is eensklaps zonneklaar voor
mijne oogen getreden.
De samenzwering mijner vijanden die ook de vijanden der
Nederlanden zijn is gelukkiglijk ontmaskerd. Om uwentwil echter
Eerwaarde Moeder, zullen zij mijne wraak ontgaan, voegde de
hertog er met sombere shin bij.
\Villems en Roze Rate verschenen thans in de zaal, voorgegaan
door den kamerdienaar,
Roze Kate wierp zich onmiddellijk voor de voeten van den hertog,
terwijl zij biddend de handen naar hem ophief.
— Wat verlangt gij, meisje ? vroeg de hertog op zachten toon.
— 1k smeek onzen vorst genade te schenken aan Everard
Dirix, hij is onschuldig, hij heeft de moedermoord niet bedreven.
Ik wist het.
— Ik ben bereid uwe belle in te willigen, antwoordde de
hertog, doch is er een bewijs voor die onschuld !
— Ja, Hoogheid, dat bewijs kan ik u geven.
Twee getuigen hebben uit den eigen mond der moordenaars
de bekentenis hunner misdaad en de verklaring van Everard's
onschuld gehoord.
— En wie zijn dan de moordenaars ?
— Jacob en Simon Dirix.
— De broeders van Everard dus ?
— Ja, Hoogheid.
— Wanneer legden zij de bekentenis hunner schuld af?
— Gisteren avond. Ik snelde onmiddellijk naar de stad, doch
ik werd door de soldAten niet meer bij nwe Genade toegelaten.
— De schildwacht, zoo nam de hoofdman thans het woord,
volgde stipt het hem opgedragen conseijne uit, doch onmiddelijk
na het vertrek van dit meisje kwam hij mij van het voorgevallene
verwittigen.
Ik maakte er rapport over dat ik onmiddelijk naar den bevelhebber
der hoofdwacht verzond.
Weinig tijds later echter vernam ik dat, op last varn den Amman,
de strafuitvoering vervroegd was en heden morgen zou plaats hebben.
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Daar ik vreesde dat dezegeschiedenis verteld kon worden alvorens
mijn verlsag in le handen van uwe Hoogheid kwam, ben ik zoo vrij
geweest om de cer van cen vorsteli j k verhoor te durven verzoeken.
De zucht van rechtvaardigheid alleen spoorde mij aan dezen
stouten stap te wagen.
- Gij hebt gehandeld als een goed dienaar en als een eerlijk
man, zei do hertog. Ik zal niet vergeten dat ik, dank aan a een
groot onrecht nog tijdig herstellen kan.
Hierop zette zich de -hertog bij de schrijftafel en schreef enkele
woorden op eon vel papier dat hij vervolgens met zijn zegel
bekleedde.
— Hier i s de verbreking van het doodvonnis, zei do hertog, het
beschrevcn papier aan Roze Kate overreikend.
— Dank u vorst ! snikte Roze Kate, ten toppunt van zaligheid
en met innige dankbaarheid kustte zij de hand van den hertog.
— Ga en overhandig dit schrift aan den procureur-generaal
Everard is vrij.
Als hadde zij vleugels gehad, zoo Licht voelde zich Roze Kate
terwip zij de trappen van het paleis afdaalde.
— Wat nieuws ? riep Walkiers, die bij den trap ston(1, toen
hij het meisje zag beneden komen.
- Gered ! Gered riep het meisje, het kostbare schrift des
hertogen in de lucht zwaaiend.
Spoedig, spoedig thans, riep Walkiers, ze zijn al op het
schavot.
En, zich met Katrien en Roze Kate een weg banend tusschen het
saamgepreste yolk dat hij met zijne forsche armen tamelijk ruw op
zijde duwt, springt Walkiers vooruit, Roze Kate met den arm
mede trekkend.

T WEE-EN-TACHTIGSTE-HOOFDSTUK

Gered
tilte, donderde de stem van de hoofdlieden, en de
soldaten trachtten Walkiers in zijne woeste vaart
,/ ' --r-4- tegen te houden.
4... i
Vruchteloos echter.
".'
fz-t
/tb--e,
De
smid had zich nu door al de reiën heengewerkt ,
0 i%
L
en stond Roze Kate steeds bij den arm houdend, nu eensklaps
op de vrije ruimte die do menigte van het schavot scheidde.
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Met een oogslag had Roze Kate alles overzien wat op het
schavot gebeurde.
Zij za ,4 (1,3 b3,11 (le mo)rdende hip door de lucht zwaaide en
dat akelige schouwspel had haar een zoo hartverscheurenden
schreeuw ontrukt, dat de bowl er eon oogenbtik ., over outhutst,
de hip beweegloos boven zijn hoofd hield.
Dit oogenblik, die enkele seconde. was de redding voor Everard
— Houdt op ! fioudt op ! weerklonk terzelfdertijde eene zware
gebiedende stem, de stem van Walkiers.
Hij ijlt voort naar het schavot, de thans half bewustelooze
Roze Kate steeds meèvoerend.
De beul echter ging de strafuitvoering voltrekken.
De procureur generaal, getroffen door het voorgevallene, gaf
hem nu een wenk dat hij wachten -zou.
De vreeselijke bijl zakt naast den beul neer, deze kijkt
beurtelings den procureur en de aansnellende zonderlinge groep
aan.
'Een hevig rumoer onstond onder het publiek dat thans
niet meer to bedwingen vooruit dringt.
Everard wendde nu insgelijks het hoofd nvitr den kant der
Gcoote Markt.
Ilij ziet Walkiers, hij ziet Roze Kate en, getroffen deinst hij.
Walkiers stormt rechts op, dwars door de aansnellende mentgte,
en boven de hoofden uit steekt hij thans een gevouwen perkament
waaraan het vorstelijk zegel hangt.
Hij beklimt de trede van het schavot, steeds gevolgd door Roze
Kate en gnat het gevouwen perkament aan den procureur - generaal overreiken.
Walkiers blijft op de bovenste treden staan.
Hij hijgt, doch, vol zinnelooze blijdschap zijn hoed weggooiend,
zwaait hij zegepralend de armen in de lucht roepende :
Vonnis verbrolien! Vonnis verbroken ! Everard gered !
Dam' ziet hij den geredde en onstuimig werpt hij zich in
zune armen.
— Hier, Roze Kate, hier, roept hij, en het meisje dat gevoelloos bij do trapleun was blijven staan, vooruit trekkend, duwt
hij haar in de armen van Everard.
— Roze Kate is een engel, roept hij : zij heeft alles bewerkt,
zij heeft u gered !
Everard kreeg een zenuwschok.
Inmiddels heeft de Procureur-Generaal het perkament ingezien
en onmiddellijk nadat hij het vorstelijk zegel als echt herkend
had, gaf hij bevel Everard Dirix vrij to laten en hem van zijne
boeien to ontdoen.
Nu wierp zich Everard in de armen van Roze Kate, terwijl
uit het yolk een machtig gejubel opging.
— Maar om Godswil toch, wat is er gebeurd? vroeg Everard,
hoe hebt gij dit mirakel kunnen bewerken?
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— Mies is onldekt : Jacob en Simon hebben bun zelf recht
gedaan. Ze zijn dood, Everardonaar vooraleer to sterven hebben
zij hunne schuld erkencl. 0 Everard! God heeft mij verhoord ! Ik
heb u gored, ik had bet gezworen.

DRIE-EN-TACIITIGSTE-IIOOFDSTUK
detIerte:

IJesluit
at verder gebeurde Toen Roze Kate, vol ijlende
/0 bliidscliap, bet vertrek van hertog verlaten had,
sprak doze :
— De beide Dirixen, die hun Oom, den ouden
Cornelis Dirix, in zijn dienst -van spion ter liulpe
stonden, zijn (Ins de moordena,ars. Als dusdanig kunnen zij niet
ontsnappen aan de rechtvaardige stvaf die hen wacht.
— Ilooghoid, hernam de hoordman Willems, de inoordenaars
hebben hun zelven recht gedaan.
- Wat zegt go ? Ilebben zij zich gezelfmoord ?
- Neon, zij sloogen elkander dood met voorhamers in eon
dramat isch tweegevecht.
- Dat is do rechtvaardige wrake Gods, zeide de gesluierde,
hij -weze hunne acme zielen genadig !
•

Enkele maanden na de dramatis&ie gebeurtenissen hooger
verhaald, was Auderghem in voile feast.
Het gold de inzegening van het huwelijk van Roze Kate
met haren dun baron Everard.
De oude Cornelis Dirix was -sedert den dag van het voorgevallene op de Groote Markt spoorloOs verdwenen en van den
graaf van Oudburg was sedert dienzelfden dag nog ooit iets
vernomen.
Wat tusschen hertog Karel, de gesluierde dame, die niemand
anders was dan de Eerwaarcle Moeder overste uit het lieldadig,
heidsgesticht der Wolstraat, en KOenraad tner behandeld
werd is nooit geweten, en de geheimen der samenzwering wei den
voor eeuwig in de vergeteiheid begraven.
LINDE
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DE KRANKZINNIGE VAN VALENCIENNES

Al te lang reeds heeft men ons Vlaamsch yolk romans en verhalen opgedischt,
in Franschen vorm gegoten, waar niets, maar volstrekt niets oorspronkelijk Vlaamsch
is, noch vorm, r.och gedachten Ja zelfs vele dag-en weekbladen vertalen maar
eenvoudig bet een of ander Fransch bock, zoncler op de letterkundige waarde of
de zedelijke strekkirg acht te geven.
Op zulke wisp.° vei g'ftigen zij niet allem onzen volksaard, maar ontmoedigen
daarenbo%en onze jol ge, talent olle vlaamsche schrijvers, die voor hunne werken
geenen aftrek vindende, talent, tijd en g 1(1- vruchteloos verspillen ; terwiji. de.
Fransche schrijvers, na in hun eigen land ruime vergoeding voor hunnen arbeid
gevonden te hebben, hier het recht van verta'ing tegen spotprijs verkoopen, en
alzoo eenige uitgevers ruime winsten verzekeren ten nadeele onzer rationale schrijvers,
ten Wad, ele van onzen volksaard, en maar al te dikwijls ten nadeele onzer refine
vlaamsche zeden, het erfdeel onzer vaderen, dat wij ongeschonden dienden te bewaren,
Met lien vreemden geest moet afgebroken worden.
Wij zijn vast besloten eenen gansch anderen, eenen echt nationalen weg in te
slaan ; wij zouden gaarne de baan weder openen door onze meest volksgéliefde
schrijvers Conscience, Ecrevisse, Vanden Kerkhove, Zetternam, Snieders, enz,
bewandeld. Die weg immers is de goede.
Daarom hebben wij besloten slechts oorspronkelijke werken van vlaamsche
schrijvers uit te geven, en wij zullen voor geene opoffering terugwijken om tot
goede uitslagen te geraken. Wij rekenen op de ohdersteuning van ons letterminnend
vlaamsch publiek om ons to helpers dit vaderlandsch doel ' te bereiken,
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De Krankzi Wigs van Valenciennes
Verschijnt in -wekelijksche afleveringen van 16 biz.
met Waal aan 10 centiernen.
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